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RESUMO
A pesquisa de Mestrado intitulada “Vestígios da formação de professores primários e o ensino
de Matemática em Nova Brasilândia (1970-2000)”, vincula-se à Linha de Pesquisa Ensino de
Matemática, Ciências Naturais e suas Tecnologias, do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu (em Ensino da Universidade de Cuiabá/UNIC, em Associação Ampla com Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso/IFMT. Tem como
objetivo, investigar o percurso histórico da formação de professores que ensinavam
Matemática no curso primário no município de Nova Brasilândia no período de 1970 a 2000.
O recorte temporal compreende o período de colonização do município que aponta vestígios
das primeiras escolas que culminou na oferta dos três cursos de Magistério para a formação de
professores primários. A abordagem metodológica ancora-se na perspectiva histórico-cultural
e nos conceitos de apropriação (CHARTIER, 1990), operação historiográfica (DE
CERTEAU, 1982) disciplinas escolares (CHERVEL, 1990), cultura escolar (JULIA, 2001);
documento/monumento (LE GOFF, 2003), saberes profissionais (HOFSTETTER;
SCHNEUWLY, 2017), história da educação matemática (VALENTE, 2005). As fontes
foram constituídas com documentos oficiais e escolares como os diários de classe, legislação,
grade curricular, programas de ensino, livros didáticos e os fascículos dos guias de formação
dos cursos de Magistério Proformação e Logos II destinados à formação de professores
primários. Outro destaque são os depoimentos de professores que ministraram aulas no
Magistério e marcaram a formação de professores primários no município. Os dados
analisados evidenciam a riqueza de detalhes sobre o período delimitado possibilitando a
reconstituição por meio de narrativas da história da formação dos professores do município, o
que pressupõe compreender a dinâmica histórica do ensino e suas representações nos dias
atuais. Os dados ainda apontam que as formações foram constituídas ao longo da carreira dos
professores primários de Nova Brasilândia por meio de lutas, contrastes, falhas, tropeços, mas
também de acertos, ressignificações e partilhas.
Palavras-chave: Formação de Professores, Ensino primário, Ensino de Matemática.
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ABSTRACT
The Master's research entitled “Vestiges of the training of primary teachers and the teaching
of Mathematics in Nova Brasilândia (1970-2000)”, is linked to the Postgraduate Program of
Research in Mathematics, Natural Sciences and their Technologies Stricto Sensu (in Teaching
at the University of Cuiabá / UNIC, in a wide association with the Federal Institute of
Education, Science and Technology of the State of Mato Grosso / IFMT. Its objective is to
investigate the historical trajectory of the formation of primary teachers in the teaching
courses (2nd Degree) and the teaching of Mathematics in the municipality of Nova
Brasilândia from 1970 to 2000. The time frame comprises the period of colonization of the
municipality that points to traces of the first schools that culminated in the offer of the three
teaching courses for the training of primary teachers The methodological approach is
anchored in the historical-cultural perspective and in the concepts of appropriation
(CHARTIER, 1990), historiographical operation (DE CERTEAU, 1982) school subjects
(CHERVEL, 1990), school culture (JULIA, 2001); document/monument (LE GOFF, 2003),
professional knowledge (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017), history of mathematical
education (VALENTE, 2005). The sources were constituted with official and school
documents such as class diaries, legislation, curriculum, teaching programs, textbooks and the
fascicles of the training guides of the Proformação and Logos II teaching courses for the
training of primary teachers. Another highlight is the testimonies of teachers who taught
classes in the Magisterium and marked the training of primary teachers in the municipality.
The analyzed data show the wealth of details about the delimited period, enabling
reconstruction through narratives of the history of teacher training in the municipality, which
presupposes understanding the historical dynamics of teaching and its representations today.
The data also points that the training was constituted during the career of the primary teachers
of Nova Brasilândia through struggles, contrasts, failures, stumblings, but also through
successes, reframings and sharing.
Keywords: Teacher Education, Primary education, Mathematics teaching.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa de Mestrado intitulada “Vestígios da formação de professores primários
e o ensino de Matemática em Nova Brasilândia (1970-2000)”, vincula-se à Linha de
Pesquisa Ensino de Matemática, Ciências Naturais e suas Tecnologias, do Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Ensino da Universidade de Cuiabá/UNIC, em Associação Ampla
com Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso/IFMT.
Tem como objetivo investigar o percurso histórico da formação de professores que
ensinavam Matemática no curso primário no município de Nova Brasilândia no período de
1970 a 2000. Apesar de pesquisas acadêmicas retratarem a história da educação e a formação
de professores mato-grossenses, ainda são escassos os estudos históricos que contemplam
essa temática no estado de Mato Grosso, em específico, sobre o ensino de Matemática na
vertente histórico-cultural.
A formação de professores continua sendo foco de várias pesquisas 1 nas diferentes
áreas de conhecimento, entretanto a formação de professores no Brasil é proposta no final do
século XIX, por meio da criação das Escolas Normais que correspondiam ao nível secundário,
diante de um cenário, onde o país passava por um processo de profundas mudanças
socioeconômicas. Em meados do século XX, essa formação passa a ser denominada de 2º
Grau.
O diagnóstico realizado no Brasil no ano de 1972, pelo Departamento de Ensino
Supletivo do Ministério da Educação e Cultura (DSU/MEC) apontou que havia cerca de 150 a
200 mil professores leigos2 com escolaridade entre 4ª a 8ª série do 1º grau, atuando em salas
de aula, nas quatro primeiras séries do 1º grau. Esses dados propiciaram mudanças, exigindo
do poder público um investimento em caráter de urgência na formação inicial de professores.
A Lei nº. 5.692/71, e os Pareceres nº. 699/72, 853/71, 45/72 e 349/72 (BRASIL, 1975)
ofereciam suporte para ampliar as formações de Magistério no Brasil por meio do Programa
do Governo Federal, denominado de Logos I e II. Ambos os cursos tinham a finalidade de
capacitar e habilitar os professores leigos para o exercício da função.
O Programa Logos I teve a duração de 12 meses, tendo como metodologia e técnica de
ensino a modalidade a distância (EAD) e servia para qualificar professores em nível de 1º
1

Para melhor compreensão ler o artigo “Formação de professores no Brasil: características e problemas”
(GATI, 2010).
2

Neste período, entedia-se como Professor Leigo, quem atuava em sala de aula e não tinha qualificação de
acordo com o Artigo 30 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 5.692 de 1971.
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Grau, que já atuavam nas quatro primeiras séries. Essa metodologia foi considerada adequada
e eficaz, e poderia ser utilizada para qualquer formação ou aperfeiçoamento de professores.
Sendo assim, o Logos II seguiu a mesma linha metodológica do Logos I (BRASIL, 1975).
A implantação da LDB 9.394/96 exige do professor formação superior para atuar no
ensino primário de escolas públicas e privadas, com um prazo máximo de dez anos para essa
adequação profissional. Neste período, surge também maior preocupação com a formação de
professores para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Para alcançar as metas estabelecidas, outro projeto emergencial surge no Brasil no
período de 1999/2000 para minimizar a prática de professores leigos que ainda persistia, o
curso de Magistério “Proformação” que possibilitava ao professor leigo em exercício,
concluir o Ensino Médio e posteriormente continuar sua formação em nível superior como
exigia a Lei.
A partir dessas demandas diversos estudos emergem no cenário educacional e
concebem a formação de professores como aspecto central para promover o sucesso do ensino
e aprendizagem de estudantes em diversos níveis. A forma de consolidação e divulgação
cultural mais difundida no contexto social são as instituições de ensino, no qual o trabalho do
professor exterioriza as direções e natureza do trabalho em sala de aula, por meio dos
conteúdos escolhidos e didática aplicada, dando subsídios dos conhecimentos específicos e
características de sua formação pedagógica.
Para melhor compreensão do objeto de estudo, buscamos as pesquisas de mestrado e
doutorado nas universidades mato-grossenses, com a finalidade de verificar a existência de
produções com ênfase nos Programas Logos I/II e Proformação.
Constatou-se na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a pesquisa de
Mestrado de Luz (2018) “Treinamento em Serviço: Formação de Professoras e Professores
não titulados no Projeto Logos II em Alta Floresta, Mato Grosso – 1980/1993” que analisa o
Projeto Logos II para formação de professores leigos que trabalhavam nas salas de aula em
escolas urbanas e rurais no município de Alta Floresta/MT.
O estudo de Favretto (2006) intitulado, “A formação continuada dos professores em
exercício nas escolas públicas de Rondonópolis/MT: uma investigação sobre as instâncias
formadoras” contribui para a reflexão sobre a formação de professores, especificamente no
que tange às políticas públicas e à forma como buscam a atualização contínua em espaços
coletivos.
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Outro apoio relevante para a construção dos capítulos da dissertação foram as
produções acadêmicas de Rocha (Mestrado e Doutorado) que contemplam a formação de
professores leigos e o Proformação, a partir do projeto-piloto desenvolvido em Mato Grosso.
Também buscamos apoio nas produções que discutem sobre a formação de
professores na perspectiva histórica no cenário mato-grossense, em destaque a tese de
doutoramento de Almeida (2010) “Ensino de Matemática nas séries iniciais no Estado de
Mato Grosso (1920-1980): uma análise das Transformações da cultura escolar” do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
utilizada como referência para leitura e construção dos trabalhos na vertente histórico-cultural
do Mestrado em Ensino até aqui defendidos.
Atualmente o Programa da Universidade de Cuiabá, também, contempla seis pesquisas
defendidas na perspectiva histórica e direcionam as pesquisas em desenvolvimento, com
ênfase na formação do professor primário que ensinou Matemática em outros tempos no
estado mato-grossense. Sendo duas, com destaque para a formação de professores primários
em contextos diferentes.
A pesquisa intitulada, “O ensino de geometria e a formação de professores primários:
percursos historiográficos em Mato Grosso (1960-1980)” defendido por Gama (2018) faz
uma análise da Geometria na formação de professores primários do Instituto Santa Marta em
Barra do Garças/MT.
O estudo de Oliveira (2019), “A Matemática para ingresso no Magistério primário em
Mato Grosso (1908-1910)” analisa os Regulamentos inerentes ao Provimento efetivo para a
Instrução Pública Primária mato-grossense.
Stascovian (2019) faz um estudo sobre a “Revista Educação em Mato Grosso:
orientações pedagógicas sobre a disciplina de Matemática para o ensino primário nas
escolas públicas mato-grossenses (1978-1986)” tendo como objeto de estudo, os impressos
pedagógicos “Revista Educação em Mato Grosso” (REMT) que circularam nas escolas
públicas estaduais de Mato Grosso e contribuíram para o ensino de Matemática na escola
primária e a formação docente no período delimitado.
“As contribuições de Theobaldo Miranda Santos para o ensino de Matemática e
construção de saberes profissionais de professores primários em Mato Grosso (1950 - 1980)”
defendido por Ferreira (2020) tem como objetivo compreender como os saberes profissionais
foram construídos no processo de formação de professores da escola primária, a partir das
obras de Theobaldo Miranda dos Santos.
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As pesquisas mais recentes do Programa destacam os trabalhos na vertente históricocultural de Brescovit (2020) “Os cadernos de planejamento e o ensino de Matemática na
escola primária paranaense na década de 1980” que faz uma análise dos cadernos de Planos
de aula de uma professora na escola primária na década de 1980. Outro destaque é a pesquisa
de Rosa (2020) com ênfase na formação de professores indígenas e as estratégias que utilizam
para ensinar os conceitos matemáticos nas aldeias indígenas, intitulado: “A formação docente
e o ensino de Matemática nas comunidades indígenas do Alto Xingu”.
De acordo com Chervel (1990), as investigações no âmbito da perspectiva histórica
geralmente percorrem uma trajetória com ênfase na “história do ensino” ou na história das
disciplinas escolares que busca compreender práticas e representações que dão sentido à
disciplina escolar. O significado atribuído à “disciplina escolar” nesse contexto é considerado
como um componente curricular que, segundo o autor, organiza o ensino no interior da escola.
Neste sentido, estudos históricos que abordam os saberes profissionais possibilitam
melhor compreensão nas discussões atuais sobre a formação de professores, revelando que a
institucionalização e profissionalização são aspectos articulados aos saberes distintos de um
ofício.
Partindo dessas premissas, a história da formação de professores em território matogrossense foi marcada por inúmeros desafios, que vão desde a extensão territorial até sua
colonização refletindo avanços e retrocessos decorrentes das necessidades e exigências de um
determinado momento histórico.
O processo de formação de professores no estado de Mato Grosso sofreu as
influências do contexto histórico de 1980 a 2000 marcados por um cenário político e social no
atendimento às crianças e aos adolescentes por meio do ensino público e com a criação de
escolas e formação de professores leigos nos municípios mais longínquos da capital, como é o
caso do município de Nova Brasilândia, que foi emancipado no ano de 1979, para o qual sua
antiga comarca era Chapada dos Guimarães. Diante deste cenário foi possível a criação de
escolas que gradativamente implantaram o curso de Magistério em nível de 2º Grau para
preparar os jovens e adultos para função docente, contribuindo para a manutenção e
ampliação do Ensino público no município.
Sabe-se que a formação inicial não é suficiente para preparar o professor para o
exercício efetivo necessário à prática docente exigindo que o profissional esteja em constante
processo de formação e, neste contexto, a construção da identidade profissional do professor
perpassa pela escola, ambiente de trabalho, como lugar de crescimento profissional contínuo,
levando em consideração os diferentes tempos e espaços que ocorrem durante a sua prática.
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Neste sentido, pesquisar os vestígios sobre a formação dos professores primários em
Nova Brasilândia pode oferecer indícios para compreendermos a história do “ensino” no
município, suas representações e resultados obtidos nos dias atuais. Pesquisar a respeito dessa
temática proporciona alguns questionamentos: Quando ocorreu a primeira formatura da turma
de Magistério em Nova Brasilândia? Quem eram esses professores? Quais saberes
profissionais eram disseminados no curso? Como os professores primários se apropriavam
desses saberes? Quem eram os responsáveis por essa formação? Onde acontecia? Quais
conteúdos eram trabalhados no ensino de Matemática?
No entanto, para melhor compreensão do objeto de estudo, elegemos a seguinte
questão: Como ocorreu o processo de formação dos professores primários que ensinam
Matemática no curso primário no município de Nova Brasilândia no período de 1970 a
2000?
Com o intento de compreendermos os vestígios de um passado recente, que nos
propusemos a investigar a formação de professores que cursaram o Magistério em Nova
Brasilândia, considerando que muitos profissionais que atuam em sala de aula nos dias atuais
participaram das formações iniciais (Magistério) e podem contribuir para a escrita da história
do ensino no município dando ênfase nas características dessa formação.
Trajetória pessoal e profissional

Influenciada por minha mãe para a profissão docente, constantemente me incentivando
com sua história de vida e pelas condições sociais e culturais de minha família que sempre
morou na zona rural, tardiamente com 11 anos de idade tive a oportunidade de frequentar a
escola, me esforçando-me ao máximo para concluir a graduação em Licenciatura em Ciências
Biológicas na Universidade de Cuiabá. Em 2007 fui aprovada no concurso público estadual e
comecei a ministrar aulas de ciências no Ensino Fundamental no município de Nova
Brasilândia MT. Foi um divisor de águas para superar os desafios e dificuldades para
ingressar no Mestrado em Ensino, o qual tem me oportunizado pesquisar sobre a formação
docente.
O Magistério faz parte da minha trajetória profissional e a necessidade de conhecer
sobre a formação de professores é inerente a minha profissionalização. A opção em pesquisar
sobre a Formação de Professores no município de Nova Brasilândia deve-se ao interesse e
observações cotidianas do ensino nas escolas públicas nas quais tive a oportunidade de
lecionar ao longo dos anos. O que chama atenção é que os professores constantemente se
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referem-se ao curso de formação inicial em nível médio, para justificar suas práticas em sala
de aula, fazendo questão de afirmar que a formação inicial foi mais eficaz que as experiências
adquiridas na graduação.
Neste sentido, acredito que explorando as fontes relacionadas ao curso de Magistério
tem-se a possibilidade de obter indícios dessa formação que ocorreu em contextos e épocas
diferentes. Em pensar que essas experiências vividas é uma das possíveis formas do professor
estabelecer reflexões acerca de sua prática cotidiana e dos diferentes saberes que foram sendo
construídos durante a trajetória acadêmica e profissional, representadas por seus desafios,
conflitos e dilemas de situações vivenciadas nas relações da sua prática social.

Caminho da pesquisa: aspectos metodológicos

A abordagem metodológica centra-se na vertente histórico-cultural, utilizando os
conceitos de apropriação (CHARTIER, 1990), operação historiográfica (DE CERTEAU,
1982) disciplinas escolares (CHERVEL, 1990), cultura escolar (JULIA, 2001) e
documento/monumento

(LE

GOFF,

2003),

saberes

profissionais

(HOFSTETTER;

SCHNEUWLY, 2017); história da educação matemática (VALENTE, 2005) que contribuem
com os saberes necessários à formação de professores no Estado de Mato Grosso.
A pesquisa vincula-se ao grupo GHEMAT Brasil3 com uma base teórica sólida e
material disponível para consulta no repositório virtual, com um acervo de pesquisas
específicas sobre a disciplina de Matemática, com o objetivo de socializar as investigações
relativas à história dos saberes elementares matemáticos nos primeiros anos de escolarização.
Atualmente, o grupo conta com participação de pesquisadores representando os estados
brasileiros, que colaboram sobremaneira com as produções da historiografia da Educação
Matemática no Brasil.
O GHEMAT Brasil apresenta aspectos teórico-metodológicos recentes de investigação
sobre a constituição e institucionalização dos saberes profissionais para ensinar matemática
nos primeiros anos escolares. O nosso estudo buscou investigar fontes históricas que dessem
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O GHEMAT- Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil. Foi criado em 2000 e
cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, tem como líderes os professores Neuza Bertoni Pinto
(REAMEC/UFMT) e Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP). O GHEMAT desenvolve projetos de pesquisas
que têm como objetivo produzir história da educação matemática.
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769
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sustentação nessa perspectiva, considerando os saberes objetivados4 que se apresentam por
meio de documentos oficiais que normatizaram os cursos de Magistério no Estado de Mato
Grosso.
No percurso metodológico, as fontes foram constituídas por documentos oficiais como
as leis e diretrizes curriculares vigentes a época e documentos escolares como o relatório final
de Estágio Supervisionado, cadernos de observação, diários de classe, fascículos dos módulos
do Curso de Magistério: Logos II e Proformação, Planos de aula e livro didático de
Matemática por guardarem vestígios das práticas pedagógicas e normas institucionais de um
determinado tempo histórico. Também foram realizadas entrevistas com protagonistas que
participaram desse momento histórico com o intuito de reconstituir a história do Curso de
Magistério à época.
A seleção dos protagonistas que participaram do processo de formação de professores
no município de Nova Brasilândia foi realizada a partir da entrevista concedida pelo primeiro
prefeito eleito do município, que nos contou sobre a colonização do município e a construção
das primeiras escolas e o início da formação de professores. Durante a entrevista, nos deu-nos
pistas sobre as pessoas que ainda moravam no município e que poderiam contribuir com o
enredo da nossa pesquisa.
Desta forma, selecionamos 11 protagonistas5 que contribuíram com depoimentos para
a construção da narrativa sobre a formação de professores em Nova Brasilândia. Para a coleta
das informações utilizou-se entrevistas com roteiro pré-elaborado que posteriormente foram
transcritas na íntegra.
Nesse cenário conhecer a trajetória da disciplina de Matemática na perspectiva
histórico-cultural e a constituição dos saberes profissionais de professores que ensinavam
Matemática em Nova Brasilândia de outros tempos possibilita compreender o contexto atual
do ensino e cria possibilidades de pesquisa que certamente fomentarão novas discussões sobre
a formação docente na perspectiva histórica.
Partindo dessa premissa, a pesquisa estrutura-se em três capítulos com o intento de
buscar respostas às questões até aqui suscitadas. O primeiro capítulo intitulado “A Formação
de Professores Primários em Mato Grosso (1970 – 2000)” disserta sobre a formação de
professores no país, em específico no estado de Mato Grosso, com ênfase no recorte temporal

4

Saberes que se institucionalizam ao longo do tempo, em termos de saberes explícitos, formalizados,
transmitidos e incluídos intencionalmente na formação de professor (BERTINI; MORAIS; VALENTE, 2017,
p.7).
5
Os protagonistas são apresentados na página 75 (quadro 40) desse estudo.
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do estudo (1970-2000), revisitando a história dessa formação contribuindo para a
compreensão da historiografia regional.
O segundo capítulo intitulado “Vestígios da Formação de Professores em Nova
Brasilândia”, contextualiza brevemente a colonização do município e destaca o processo de
constituição dos três cursos de Magistério que ocorreram no período de 1983 a 2000. Tendo
como base, a legislação e os Programas Curriculares do Curso de Magistério da Escola
Estadual Padre José Maria do Sacramento; do Logos II e do curso Proformação do estado de
Mato Grosso, no qual participaram professores do município de Nova Brasilândia.
No terceiro capítulo “A constituição dos saberes profissionais no curso de
Magistério”, analisamos as fontes documentais e materiais utilizados nas formações como os
livros didáticos e apostilas inerentes à formação e ao trabalho pedagógico do professor na
escola primária, com ênfase na constituição dos saberes profissionais para ensinar
Matemática.
Nas considerações finais além das reflexões proporcionadas pelo estudo apontamos as
contribuições dos cursos de Magistério para os Professores no município de Nova Brasilândia
e certamente a possibilidade de novas pesquisas que fomentarão outras discussões sobre a
formação docente em terras mato-grossenses.
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1 - A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PRIMÁRIOS EM MATO GROSSO (1970 –
2000)

Este capítulo aponta vestígios sobre a formação de professores no país, em específico
no estado de Mato Grosso, com ênfase no recorte temporal do estudo (1970-2000),
revisitando a história dessa formação e contribuindo para a compreensão da historiografia
regional.
A história do ensino e da Formação de Professores Primários no Brasil é abrangente,
estudos apontam que, na segunda metade do século XX, a escola primária se transforma numa
escola de massa. Aos poucos, o ensino primário vai ocupando seu lugar e escolarizando
crianças que vivem nos meios populares, enquanto o ensino secundário é reservado aos
estudantes da elite brasileira (VALENTE, 2015, p.8).
O contexto histórico da formação de professores no Brasil se constitui de nuances na
tentativa de minimizar necessidades locais e a falta de professores preparados para suprir a
demanda do ensino elementar primário, denominado “primeiras letras” nas escolas brasileiras.
A primeira experiência de formação de professores no Brasil nasce com a criação da
primeira Escola Normal brasileira, por meio da Lei nº 10 de 1835 na província do Rio de
Janeiro, com responsabilidade de instruir professores leigos que atuavam no ensino elementar.
Porém, as escolas Normais apresentavam características próprias de sua época, não tendo a
princípio um grande sucesso naquele período, como destaca Tanuri (1979):

Pode-se, pois, dizer que nos primeiros 50 anos do Império, as poucas escolas
normais do Brasil, pautadas nos moldes de medíocres escolas primárias, não foram
além de ensaios rudimentares e malsucedidos. Em 1867, Liberato Barroso,
registrando a existência de apenas quatro instituições desse gênero no país – no
Piauí, em Pernambuco, na Bahia e no Rio lamentava o fato de que, em virtude de
suas deficiências, nenhum aproveitamento notável tinha elas produzido até então, de
forma que a escola normal era ainda uma instituição “pouco conhecida” (TANURI,
1979, p. 22).

Neste período, o país contava com uma população predominantemente agrária e
marcada pela escravidão, não dando muito crédito ao ensino formal oferecido pelas poucas
escolas da época, contexto que pode ter contribuído para as escolas Normais não terem o
resultado esperado.
No ano de 1890 houve a reforma educacional Benjamin Constant que rompe com o
modelo educacional do Brasil Colônia com tradição humanista e, posteriormente a
implantação do ensino enciclopédico, seriado, obrigatório e gratuito. Neste contexto a reforma
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torna-se significativa para o modelo paulista que estabelecia para a instrução primária, a
criação dos Grupos Escolares e a implantação das Escolas Normais em outros estados da
República.
Contava com avanços plausíveis por parte do governo do estado que dividia a
instrução primaria em duas partes: elementar e complementar com duração de oito anos no
total. O ensino complementar seria uma preparação para o ingresso na escola normal que
passaria a ser dividida em ciclos. Esta alteração se propagou por outros estados, influenciando
em 1923, o educador Lysimaco Ferreira da Costa6, no estado do Paraná que dividiu a escola
Normal em dois cursos: o fundamental com duração de três anos e o profissional com duração
de três semestres. (TANURI, 2000).
Segundo os estudos de Oliveira (2019), o contexto político de Estado de Mato Grosso
no final do século XIX e primeiros anos do século XX, como nos demais estados da
Federação brasileira, passavam pela transição do governo absolutista e arcaico representado
pela coroa portuguesa (Período Imperial) para o governo republicano que defendia em
contraposição ao regime imperialista os ideais libertários, que conferiu aos entes da federação,
liberdade de regulamentação própria com a escolha de seus governantes e possibilidade de
gestão de recursos.
Foi nesse cenário de turbulências e trocas de governantes que ocorreu a edição e
regulamentação da Instrução Pública Primária de 1896, que tutelou a atividade educativa do
Estado de Mato Grosso por um período aproximado de 14 (quatorze) anos, até o ano de 1910
(OLIVEIRA, 2019, p. 28-29).
No entanto, as condições do ensino primário no período pós proclamação da
República as condições ainda eram idênticas ao Brasil Império, a precariedade educacional:
ausência de professores e alunos, por diversos fatores (conflitos armados, trabalho infantil, e
outros); inexistência de materiais escolares para as rotinas educacionais; prédios escolares
precários, ou até mesmo, ausência destes; ausência de pessoal para trabalhar no corpo
administrativo da escola (SÁ, 2011, p. 29).
Na primeira década do século não ocorreram êxitos no setor educacional e a migração
de famílias para o estado de Mato Grosso eram constantes, nesse contexto, o número de
crianças foi crescendo no estado, necessitando cada vez mais de atendimento educacional, no
6

Lysimaco Ferreira da Costa foi um professor intelectual do Paraná que participou da construção de um projeto
cultural e educacional do Brasil. Suas qualidades intelectuais o conferiram projeções e circulações entre os
renomeados educadores brasileiros. O que o proporcionou fazer parte, do seleto grupo de educadores incumbidos
da tarefa de elaborar um parecer que serviria de capítulo sobre a educação nacional para o anteprojeto da
Constituição de 1934, conhecido como “Grupo dos dez” (ABREU, 2007, p.4).
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entanto, considerava-se distantes dos grandes centros urbanos e ainda precários e isolados.
Eram de responsabilidade da família ou pequenos grupos em suas próprias casas e galpões
improvisados os quais serviam ao ensino das crianças.
No entanto, a partir de 1910, Mato Grosso começou refletir o impacto das reformas
educacionais, especialmente de São Paulo, a partir daí, tem início a criação das Escolas
Normais para formação de professores num período que a adequação do ensino primário e
secundário estava complicada no estado, por inúmeros motivos, como por exemplo, a grande
extensão territorial e as formas de colonização das áreas do estado. As pequenas vilas iam
surgindo, devido à migração de pessoas para o estado, com a promessa exitosa de terras
férteis e garimpos abundantes, sem nenhum planejamento urbanístico.
Desta forma, em 1910 essa situação educacional em Mato Grosso, preocupou o então
presidente do Estado, Pedro Celestino Corrêa da Costa7 que se propôs a buscar, melhorias
para o atendimento da demanda para a educação primária no estado, trazendo dois normalistas
de São Paulo para a implantação dos Grupos escolares em alguns municípios de Mato Grosso,
começando por Cuiabá.
Os normalistas Gustavo Kuhlmann e Leowigildo de Mello, vindos de São Paulo,
orientaram a elaboração do Regulamento da Instrução Pública Primária de Mato Grosso,
sancionado por meio do Decreto n. 258, de 20 de agosto de 1910 e colocava em
funcionamento os grupos escolares, oficialmente em território mato-grossense. A proposta
central dessas ações era modernizar a estrutura escolar de Mato Grosso, como já vinha sendo
feito nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (SANTOS, 2016).
Silva (2006) menciona que os dois professores paulistas eram recém-formados pela
Escola Normal, diplomados em 1909. Vieram à Cuiabá a convite do Coronel Pedro Celestino
da Costa que solicitou ao Estado de São Paulo dois normalistas para reformularem o ensino
matogrossense.

A vinda para Mato Grosso da primeira dupla de professores e também dos demais
normalistas deve ser entendida como parte de um “fenômeno” mais amplo, ocorrido
na Escola Normal de São Paulo, considerada, desde a sua reforma em 1870, como
polo irradiador de um novo ideário pedagógico de alcance rápido para combater o
analfabetismo e a ignorância. A divulgação dos sucessos da Escola Normal paulista
levou muitos normalistas a ocuparem cargos de liderança na administração pública
7

Nascido no sítio Bom Jardim, distrito de Chapada, município de Cuiabá (MT) em 5 de julho de 1860, faleceu
em 1932 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Farmacêutico e político de grande prestígio em Cuiabá, foi presidente
do Estado em dois mandatos – o primeiro, em 1908/1911, e o segundo em 1922 -, além de Senador da
República. Era cognominado o guia dos mato-grossenses. No governo reformou a Instrução Pública, criou os
Grupos Escolares e a Escola Normal (OLIVEIRA, 2019, p.34).
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escolar do estado de São Paulo; muitos outros ainda foram comissionados por
governos de vários estados brasileiros (AMÂNCIO, 2000, p. 92).

Segundo Reis (2006), o Grupo Escolar de Mato Grosso situado na capital,
denominava-se Escola Modelo, destinada à prática pedagógica dos alunos dos 2º e 3º anos do
curso Normal e serviria de modelo para todos os grupos escolares e escolas isoladas do
Estado. Recebeu o nome de Escola Modelo Barão de Melgaço em Cuiabá e referência dos
Grupos Escolares. A autora ainda esclarece que:

Dentro dessa lógica inovadora, a estrutura organizacional dos grupos escolares
seguia o seguinte direcionamento: a) os Grupos Escolares eram instituições
subordinadas à autoridade do Diretor Geral da Instrução Pública e dos Inspetores
Escolares, assim como do Governo do Estado; b) reuniria em um só prédio de oito a
dez classes, dividida em duas seções: masculina e feminina; c) cada classe deveria
conter, no máximo, 45 alunos, e, no mínimo, 16; d) o corpo administrativo e
pedagógico seria composto por um Diretor (que era também professor), um
professor adjunto para cada classe, um porteiro e dois serventes (REIS, 2006, p.49).

Entretanto, percebe-se que o modelo do ensino por meio dos Grupos Escolares
categorizava uma cultura urbanística com propósitos políticos próprios de uma determinada
época e tinha uma organização peculiar com propósito de replicar esse modelo para outras
regiões do estado de Mato Grosso. Os Grupos Escolares representavam um modelo e
organização de ensino que não apenas regulou o comportamento, de professores e alunos no
interior das instituições escolares, como disseminou valores, normas sociais e educacionais no
estado de Mato Grosso (VIDAL, 2006, p.9).
Neste cenário, a formação de professores também estava associada à atuação nos
Grupos escolares como consta o Regulamento da Educação de 1910, que foi o marco inicial
da presença do modelo de escola graduada no estado, por meio da normatização dos grupos
escolares mato-grossenses. Com relação ao Regulamento de 1910:

Foi criado para normatizar todos os estabelecimentos do ensino primário
do Estado, em especial – a Escola Isolada e o Grupo Escolar recémcriado. O Decreto nº 265, de 22 de outubro de 1910 tratava-se de um
extenso e meticuloso documento composto de 215 Artigos, que dispunha
sobre as bases de organização, a estrutura e os tipos de estabelecimento
de ensino, período letivo, férias regime de aula, critérios para promoção
de alunos, atribuições do corpo docente, administrativo, disciplina e
escrituração escolar, instituições complementares da escola entre outros
itens (REIS, 2011, p. 92).
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Segundo esse Regulamento de 1910 os professores estariam divididos em professores
normalistas para o grupo escolar e “um professor adjunto para cada Escola Primaria de cidade
ou vila, cuja frequência excedia quarenta alunos” (BRASIL, 1910, p.07). O Regulamento não
deixa claro qual seria a formação dos professores das escolas primárias. Tudo indica que
como eram escolas localizadas em vilas e lugarejos mais distantes, presume-se que os
professores eram leigos, oriundos da própria comunidade e alguns possuíam o ensino
primário completo ou ainda incompleto, mas sabiam ler, escrever e contar, considerado prérequisito básico para assumir uma classe nas escolas da vila.
Para Santos (2016), os recursos financeiros para a construção dos Grupos Escolares
eram onerosos aos cofres estaduais, pois os mesmos demandavam majestosas e amplas
edificações, assim como um número maior de funcionários. A solução foi investir na criação e
implantação de Escolas Reunidas que consistiam na junção de três a quatro Escolas Isoladas,
implantadas em cidades, lugarejos e vilas. Desta forma, a reforma da Instrução que
normatizou a criação das Escolas Reunidas ocorreu em 1927, com a sanção do novo
Regulamento da Instrução Pública Primária de Mato Grosso.
Almeida (2010), na sua pesquisa de doutoramento sobre a história da educação matogrossense, diz que, no início da década de 1930, Mato Grosso já contava com onze Grupos
Escolares, sendo dois na capital. Durante o Estado Novo (1937/1945), a grande expansão
educacional se deu nas Escolas Reunidas, em que se espalharam por todo o estado. Em contra
partida, os Grupos Escolares se mantiveram demonstrando certa acomodação política para sua
criação (ALMEIDA, 2010, p.61).
Porém, o modelo dos Grupos Escolares e posteriormente as Escolas reunidas, também,
não atenderam às expectativas para resolução do tamanho do problema que existia em Mato
Grosso no setor educacional. Esses grupos, mesmo reunidos foram direcionados a atender os
grandes centros, ou populações mais próximas, enquanto o maior número de crianças a ser
atendida pela escola estava na zona rural e lugares longínquos da capital e dos maiores centros
urbanos, onde o atendimento educacional se dava por meio das escolas isoladas, como destaca
Sá (2011):
As escolas isoladas se localizavam a mais de 3 quilômetros da sede municipal,
predominante em Mato Grosso, por não necessitar de construções de prédios e
número maior de professores. Essas instituições funcionavam na “casa do professor
ou outra residência alugada, entendidas como modalidade escolar na qual o
professor ensinava sozinho a uma turma de até 60 alunos distribuídos em graus
diferenciados de desenvolvimento” (SÁ, 2011, p.50).
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Desta forma, no período de 1930 a 1965, a situação de Mato Grosso não era diferente
do restante do país, mais de 60% dos professores em Mato Grosso eram leigos, aumentando
assim, as exigências por formação e certificação desses professores para atuarem no
magistério. Neste período esses professores eram considerados pelos governantes matogrossenses, como um grande entrave que impedia o estado de cumprir as prerrogativas
contidas no planejamento educacional. A justificativa para “recuperar” esses professores
pautava-se na explicação de que “tendo-se em conta os conhecimentos gerais que possam
possuir esses professores, jamais estarão eles em condições de exercer integralmente as suas
funções de mestres, sem os conhecimentos especializados da profissão” (MARCÍLIO, 1963,
p. 214).
Para resolver essa situação calamitosa, o estado dependia do governo federal que
convoca o economista Celso Furtado8 para elaborar o Plano Trienal de Desenvolvimento
Econômico e Social, para o triênio de 1963 a 1965. Neste documento, o curso de magistério
dividia-se em três grupos: “as normalistas, diplomadas no segundo ciclo do nível médio, os
regentes, diplomados no primeiro ciclo de nível médio e, os chamados “leigos”, sem
formação regular, na sua maioria proveniente da escola primária” (AMORIM, 2012, p.50).
Amorim, (2012) destaca que o Plano Trienal de Educação de 1963 evidenciava em
seus objetivos, o aumento da oferta do ensino primário no país e a criação de instituições
responsáveis pelo aperfeiçoamento de professores normalistas e leigos. A esse respeito o
Plano destaca:
Amplo será o programa de recuperação e aperfeiçoamento do magistério. Com a
criação dos Centros de Treinamento do Magistério, a serem mantidos pela União,
procura-se institucionalizar o esforço pelo aperfeiçoamento do magistério primário e
médio e criar, definitivamente, a figura do professor supervisor. Cada um destes
supervisores terá a seu cargo trabalho escolar até o máximo de dez classes primárias,
cujos mestres serão por ele assistidos e treinados (BRASIL, 2011, p. 163).

Silva (2016) ainda afirma que o Plano Trienal de Educação compartilhava as metas do
Plano Nacional de Educação de 1962 que previa investimentos em estrutura física das escolas,
aplicação de um programa de aperfeiçoamento do magistério com o objetivo de

8

Foi um economista brasileiro e um dos mais destacados intelectuais do país ao longo do século XX. Foi ministro
do Planejamento no governo de João Goulart, o propôs o Plano TRIENAL era uma resposta política para a
disparada da inflação, que se encontrava em 1963 na taxa de 78,4%, e a deterioração do comércio externo. O
plano foi elaborado em apenas três meses por uma equipe liderada por Celso Furtado com o objetivo de retomar
o crescimento do PIB em 7% dos governosanteriores, depois do fracasso completo das políticas econômicas
iniciais de João Goulart, e também pela primeira vez iniciar um plano de distribuição de renda (MIGUEIS,
2015).
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“recuperação” de professores leigos e a criação de Centros de Treinamento do Magistério em
várias regiões do Brasil.
O governo federal com o objetivo de concretizar as metas estabelecidas pelos
Planos Educacionais, criou vários Centros de Treinamento do Magistério no país, que tinham
como finalidade o aprimoramento dos chamados Professores Leigos e Normalistas. O
governo

de

Mato

Grosso

participou

desse

processo

de

expansão

do

ensino

primário e aperfeiçoamento docente, ao criar no ano de 1963, o Centro de Treinamento do
Magistério de Cuiabá, (AMORIM, 2012, p. 1).
A partir dessas proposições no ano de 1963, a formação de professores ganha destaque
em Mato Grosso e cria-se neste período os cursos de Férias para professores leigos. Silva
(2016) afirma que dos 553 professores inscritos no Curso de Férias, apenas 396 possuíam o
curso primário, indicando que nas escolas primárias mato-grossenses, principalmente nas
rurais, a maioria do professorado era de leigos, sem formação específica para o exercício da
docência.
O autor ainda assevera que em 1964 a situação não parece ter modificado. Outro dado
importante foi apresentado pelo presidente do estado Pedro Celestino Corrêa da Costa9: “Das
240 mil crianças mato-grossenses em idade escolar, estima-se que 180 mil frequentassem a
escola em 1963, sendo 150 mil nas escolas públicas estaduais e o resto nas escolas federais,
municipais e particulares”, sendo que 60 mil não frequentaram escola alguma (MENSAGEM,
1964, p. 105). O número elevado de crianças fora da escola, segundo o governador, devia-se a
diferentes fatores, dentre eles a falta de normalistas para as escolas, destacado na Mensagem
do Presidente.
1º - Temos um grande déficit de salas de aulas nas principais cidades e vilas. 2º - A
dispersão da população rural dificulta ao governo criar escolas para todos os filhos
de serviculas já que não é possível criar uma escola para cada família e é nesse meio
que está a grande massa em idade escolar sem frequentar escola. 3º - Temos uma
grande carência de normalistas que teriam condições pedagógicas de atender a um
maior número de escolares e principalmente de evitar a sua evasão. 4º- Razões
sociais e econômicas locais impedem que as famílias matriculem todos os seus
filhos (MENSAGEM 1964, p. 105).

Os estudos de Gama (2018) também fazem referência ao processo de escolarização em
Mato Grosso, segundo a autora, o estado mato-grossense vive três importantes momentos
históricos relacionados à Escola normal: o primeiro momento de 1910 a 1929, com a criação
9

Pedro Celestino Corrêa da Costa (1860 - 1932) foi um militar e político brasileiro, governador de Mato Grosso
em duas ocasiões (1908 a1911) e (1922 a 1924).
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da primeira Escola Normal de Cuiabá; o segundo de 1930 a 1947, com a criação da primeira
Escola Normal de Campo Grande; e o terceiro momento de 1948 a 1970, ocorre a expansão
da Escola Normal em todo estado, motivado pelas transformações advindas da instalação de
um novo projeto social, político e educacional para o Brasil, como parte das reformas
implementadas nesse período.
No entanto, na década de 1970, o Brasil deparou-se com um grande desafio frente o
(ao) Ministério da Educação e Cultura no Departamento de Ensino Supletivo em todo o
território nacional com um grande número de professores que não havia concluído o curso
primário.
Diante dessa realidade foi elaborado “o Plano Setorial de Educação e Cultura (19721974)” que destaca no ano de 1971, o total de professores não titulados no país,
aproximadamente de 150 a 200 mil, constituindo-se como meta principal do governo. No
período de vigência do Plano, o objetivo era aumentar a oferta e estimular o ingresso de
alunos nas escolas e para alcançá-los e executar as metas, objetivou-se na LDB Lei n°
5.692/71 as exigências de formação mínima para o exercício da função docente e a
substituição das Escolas Normais pela habilitação específica de Magistério:
Art. 77. Quando a oferta de professores, legalmente habilitados, não bastar para
atender às necessidades do ensino, permitir-se-á que lecionem, em caráter
suplementar e a título precário:
a) no ensino de 1º grau, até a 8ª série, os diplomados com habilitação para o
magistério ao nível da 4ª série de 2º grau;
b) no ensino de 1º grau, até a 6ª série, os diplomados com habilitação para o
magistério ao nível da 3ª série de 2º grau;
c) no ensino de 2º grau, até a série final, os portadores de diploma relativo à
licenciatura de 1º grau (LDB Lei n° 5.692/71).

A Lei de Diretrizes e Bases objetivou também no Plano Setorial de Educação e
Cultura, melhorar a qualificação de professores para obter uma educação de qualidade para o
maior número de alunos possíveis que frequentavam o ensino formal. Entretanto, um
diagnóstico realizado no Brasil em 1972, pelo Departamento de Ensino Supletivo do
Ministério da Educação e Cultura (DSU/MEC) ainda demonstra que havia um número
elevado de professores leigos com escolaridade entre 4ª e 8ª série do 1º grau, atuando em sala
de aula nas quatro primeiras séries do 1º grau e o insucesso dos Grupos Escolares e das
Escolas Reunidas e/ou Escolas Isoladas, condicionadas assim, a fatores como à falta de
professores qualificados para ministrar aulas, estrutura física das escolas, entre outros.
(GOUVEIA, 2016, p.25).
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Nas décadas de 1970 e 1980, o governo federal, retoma a ideia de integrar a região
Amazônica: Mato Grosso, Rondônia, o Acre ao capitalismo. O governo federal através de
uma ação interventora cria empresas estatais, facilita financiamentos nos bancos federais
como o BASA (Banco da Amazônia), importa tecnologias e investe em obras de
infraestrutura para patrocinar a colonização dessas regiões, que ainda não tinham sido
atingidas freneticamente pelo capitalismo.
Com este intento, o governo federal, pelos meios de comunicação de massa, apresenta
a Amazônia e o norte de Mato Grosso como terras promissoras de muitas riquezas para atrair
a elite e o capital estrangeiro atribuindo-lhes, a tarefa de conduzir essa colonização.
Entretanto, esse processo de colonização era empreendido pelos militares com parcerias da
iniciativa privada, que por meios e condições econômicas particulares levariam o
desenvolvimento econômico a região e controlariam as tensões sociais no campo.
Paralelamente, o governo de Mato Grosso, seguindo as diretrizes do governo federal,
permitiu a licitação de terras devolutas no Estado para as empresas colonizadoras
particulares e para estimular os projetos de colonização, o governo estadual criou a
CODEMAT (Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso) com a função de
criar infraestrutura em áreas de fronteiras, promover o desenvolvimento da economia e a
integração do territorial do Estado. Os colonizadores, confiando na ação governamental,
venderam suas terras no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e, com a venda, puderam
adquirir terras com preços acessíveis em solo mato-grossense, tornando-se grandes produtores
do agronegócio, permanecendo aqui até os dias atuais.
Em parte, a estratégia do governo federal deu certo, pois o território do estado de Mato
Grosso foi povoado em pouco tempo formando vilas que em breve se transformariam em
distritos que se municipalizaram ganhando autonomia política, aumentaram a produção do
plantio de grandes lavouras de soja, algodão, milho que transformou o cenário econômico de
Mato Grosso e passou a sustentar a economia do estado tornando-se um dos maiores estados
produtores de grãos do Brasil.
Porém, muitos destes desbravadores, em pouco tempo, ampliaram as suas posses e
propriedades. Entretanto, para muitos o sonho virou pesadelo, se endividaram e tiveram que
vender a preço baixo as propriedades. As cidades construídas pelas colonizadoras particulares,
ao Norte de Mato Grosso foram edificadas no meio das matas, apresentando um traçado
moderno, com vias largas, quarteirões definidos, bairros planejados e hierarquizados.
Com aumento da população nos vilarejos, surge também a necessidade de construir
escolas públicas para os filhos dos colonos que adentraram Mato Grosso. Algumas famílias
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que se mudaram deixaram filhos nos estados de origem estudando e depois de formados
vieram ao encontro da família lecionando nas pequenas escolas das vilas.
Mato Grosso, segundo aponta os estudos de Rocha (2010), em resposta a problemática
da falta de preparação dos professores e difíceis condições de atendimento dos mesmos nas
precárias escolas do interior do estado, organizou três principais encontros: “Treinamentos
para alfabetizadores” para professores de 1º ao 4º Ano no período de 1977 a 1979 com o
objetivo de aprofundar o conhecimento básico sobre o material didático, a avaliação, métodos
e técnicas de alfabetização e metodologias de matemática. Apesar da autora na sua obra citar
apenas três encontros de “Treinamentos para alfabetizadores”, o certificado evidencia que os
cursos posteriormente tiveram continuidade no ano de 1981, como mostra a Figura 1.
Figura 1 - Certificado Treinamento Pedagógico, 1981.

Fonte: Acervo pessoal - Prof.ª Elza Henrique Nafi.

No certificado expedido pela Secretaria e Delegacia de educação e Cultura de Mato
Grosso constam 40 horas trabalhadas e o verso do curso de “Treinamento Pedagógico”
encontra-se o registro dos conteúdos trabalhados durante a formação, com o destaque neste
período com os métodos de alfabetização, manejo de classe e técnicas de ensino, poesia e
composição, configurando uma preocupação com o processo de alfabetização.
Neste contexto, o setor da educação no estado ainda estava fragilizado, apesar da
década de 1970 ter iniciado com a nova LDB (Lei n° 5.692/71), essa reforma não promoveu
mudanças significativas no campo da formação de professores. Pois, os cursos de
“Treinamentos para alfabetizadores” eram de curta duração, oferecidos na capital, em Cuiabá
e não contava com a participação de todos os professores do interior do estado. Rocha (2010)
afirma que no terceiro encontro do curso de “Treinamento Pedagógico” oferecido pelo estado
no ano de 1979, participaram apenas professores de onze municípios de Mato Grosso.
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Contudo, a Lei nº 4.024/61 que enfatizou as áreas de formação geral em detrimento da
formação específica10, ensejava o ensino como técnica. A Lei nº 5.692/71 não privilegiou
nenhum desses aspectos (formação geral ou específica) e transformou a Escola Normal numa
habilitação profissionalizante (GOBATTO; BERALDO, 2014, p.33).
Desta forma, no final da década de 1970 ocorreram inúmeras manifestações dos
educadores em busca de melhores condições de trabalho, na formação inicial para professores
leigos, formação superior em licenciatura para professores que atuavam no ensino no
secundário, sem formação específica e principalmente o plano de cargos e salários.

As lutas da categoria e as iniciativas governamentais em favor de um ensino de
qualidade em diferentes níveis tinham, portanto, um sentido de superação de graves
problemas no campo da educação. Foi um tempo de greves de educadores, de
amplos debates sobre educação, de dinamização das ações de entidades
educacionais, de articulações nacionais em função da Lei de Diretrizes e Bases, de
reformas curriculares, especialmente no Ensino Fundamental, de disseminação de
programas de formação continuada, de criação dos Centros de Formação e
Aperfeiçoamento do Magistério/CEFAM (BRASIL, 1999, p. 29).

As estratégias para fortalecer o curso de Magistério e atender às reais necessidades da
formação inicial de professores no estado foi uma luta da categoria de educadores aliados ao
Sindicado dos trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP). Em 1982 foi
criado o projeto Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), idealizado
durante os encontros realizados com a presença de representantes do Ministério da Educação
(MEC) e um conjunto de instituições formadoras que tinham por objetivo criar um espaço
específico para a formação de professores iniciais garantindo o aperfeiçoamento e o
desenvolvimento de práticas inovadoras e pesquisas em educação.

Não se trata evidentemente da criação de uma nova unidade escolar, mas do
redimensionamento das escolas normais, nos seus aspectos qualitativos, na sua
amplitude e na sua área de abrangência. Uma escola assim concebida voltar-se-á,
simultaneamente, para o professor em formação, o professor em exercício, formado
ou leigo, numa perspectiva de educação permanente integrada à escola de 1º grau (1ª
a 4ª séries), à pré-escola e à instituição do Ensino Superior (FUSARI; CORTESE,
1989, p.76).

A criação dos primeiros Centros de formação e aperfeiçoamento do Magistério no
Brasil como política federal ocorreu somente em três estados: Alagoas, Minas Gerais e Rio
10

O curso Normal continha em sua grade curricular disciplinas diferenciadas em cada estado no que se refere ao
currículo específico de preparação para a profissão, além da durabilidade e turnos de funcionamento distintos
(ROCHA, 1996, p. 29).
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Grande do Sul. Em Mato Grosso, o CEFAM passou a fazer parte da política estadual no ano
de 1986, mas só se concretizou em 1989.

Assim, tivemos em 1989, a implantação do CEFAM em Cuiabá, na Escola Estadual
de 1° e 2° Graus André Avelino Ribeiro; Barra do Bugres, na Escola Estadual de 1°
e 2° Graus Júlio Müller e, em 1990, em Rondonópolis, na Escola Estadual de 1° e 2°
Graus Sagrado Coração de Jesus; em Várzea Grande, na Escola Estadual de 1° e 2°
Graus Licínio Monteiro; em Sinop, na Escola Estadual de 1° e 2° Graus Nilza de
Oliveira Pipino e, em Cáceres, na Escola Estadual de 1° e 2° Graus Onze de Março
(ROCHA, 1996, p. 77).

No período de 1989 até 1996, os Centros de Formação e Aperfeiçoamento do
Magistério (CEFAM) no estado de Mato Grosso passaram por muitos percalços financeiros,
falta de materiais pedagógicos, professores despreparados para orientar os formandos nas
práticas pedagógicas. Porém, um dos Centros que tentou superar todos esses desafios e
construiu marco na história de formação de professores no estado de Mato Grosso, foi da
Escola Sagrado Coração de Jesus, no município de Rondonópolis.
Com apoio do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso
(SINTEP/MT) e profissionais da Universidade Federal de Rondonópolis, como a professora
Simone Albuquerque da Rocha11, que além de viver essa experiência, registrou no decorrer de
sua história acadêmica, inúmeros trabalhos que vêm contribuindo para melhor compreensão
do contexto histórico educacional em Mato Grosso, que é inerente ao objeto de estudo nesta
pesquisa.
Em 1996, houve a extinção do Curso de Magistério da Escola Estadual Sagrado
Coração de Jesus e neste período o CEFAM também foi extinto, devido às mudanças da
política educacional nacional que a partir de 1995, pauta-se no Plano Decenal de Educação do
MEC, que previa uma forte política de valorização do Magistério, com investimentos na
formação de professores do nível Superior. No entanto, a necessidade de manter as ações de
formação continuada, posteriormente, foi criado o Centro Permanente de Formação de
Professores (CEFOR).
CEFOR – Centro de Formação Permanente de Professores foi a denominação dada
pela Equipe de Coordenadores à sua proposta de educação contínua dos professores
das séries inicias da rede pública de ensino de Rondonópolis, que foi executada em
1996 e 1997. Esse centro foi uma organização sem vínculos institucionais com a
SEDUC e se constituiu num espaço social e administrativo da Escola
(RODRIGUES, 2004, p. 76).
11

Pesquisadora e Professora da Universidade Federal de Mato Grosso (Campus de Rondonópolis).
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O novo Centro foi gerido apenas por profissionais da educação da própria escola, o
que conferiu inicialmente certa dificuldade em manter suas atividades. Com reuniões
semanais, o grupo buscou melhorias para o trabalho pedagógico, reforçando as parcerias e
fortalecendo as políticas de atuação.
Segundo Gobatto e Beraldo (2014), o CEFOR da Escola Sagrado Coração de Jesus
cresceu e passou a realizar várias sessões de estudos com a participação de várias escolas
(estaduais e municipais) com o apoio da UFMT e do SINTEP/MT. Em entrevista concedida
aos autores em 2011, a professora Ivone de Oliveira Guimarães Favretto12 destacou a
importância do grupo para os sujeitos envolvidos.

Nós professores sentíamos a necessidade de estar mais preparados e mais
fortalecidos, tínhamos essa necessidade e, também éramos muito ligados ao
movimento político, praticamente todos os professores eram filiados ao SINTEP/MT
e alguns ao SIPROS13. Na ocasião o SINTEP também promoveu cursos de formação
para professores. Muitas vezes discutíamos entre nós mesmos, conforme a área e a
dificuldade que sentíamos. Alguém do grupo tomava a frente e conduzia o estudo
dirigido, em outros momentos buscávamos auxílio dos professores da UFMT para
conduzir as discussões, pois alguns professores da UFMT já tinham trabalhado na
escola (GOBATTO; BERALDO, 2014, p.36).

As experiências do CEFOR, da Escola Sagrado Coração de Jesus em Rondonópolis,
serviram como inspiração para idealização, elaboração e implementação de políticas públicas
para fortalecer a formação de professores e foi criado oficialmente o projeto do Centro de
Formação e Atualização do Professor (CEFAPRO/MT) assumido pela Secretaria Estadual de
Educação (SEDUC/MT) publicado pelo Decreto Estadual nº 2.007/1997, dando origem ao
Centro de Formação e Atualização do Professor (FAVRETTO, 2006, p. 55).
Os Centros tiveram seu início na Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, que já
mantinha uma cultura de formação continuada dos seus professores junto a outras
escolas, o CEFOR. Esse centro em determinado período somou 400 professores em
formação e esta adesão se deu pela iniciativa da escola em estudar coletivamente nas
reuniões destinadas para tal fim. A formação contava com uma coordenação geral e
vinte e dois coordenadores responsáveis pelas leituras e contatos com as demais
escolas da rede estadual e municipal, recebendo apoio dos professores do
Departamento de Educação da UFMT. Esse modelo gestado na escola foi
aprimorado e ampliado gerando uma política de formação que se efetivaria nos
Centros de Formação e Atualização do Professor/CEFAPRO (ROCHA, 2010, p. 86).

12

A Professora Ivone Guimarães Favretto atuava na área das ciências da natureza na Escola Estadual Sagrado
Coração de Jesus na época da constituição e atuação do CEFOR (1996/1997).
13
Sindicato de Professores e Servidores Públicos de Rondonópolis/MT.
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Atualmente são 15 Polos de CEFAPROS em Mato Grosso (Figura 2) responsáveis
pela formação dos profissionais da educação do estado. Seu reconhecimento é conferido
dentro da política de formação do Estado por meio da Portaria nº 48/99-Seduc/GS/ MT que
caracterizou os espaços de formação, as escolas que atuam em regime de colaboração entre a
união, o estado e os municípios.

Figura 1- Mapa dos CEFAPROS em Mato Grosso, 2020.

Fonte: http://cefaprorondonopolis.com.br.

A esse respeito, a Portaria nº 48/99 da SEDUC/MT esclarece sobre as funções do
CEPAPRO de Mato Grosso:
Art. 1º Os 12 Centros de Formação e Atualização do Professor (CEFAPRO), são
referências das Políticas de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da
Educação do Estado de Mato Grosso. Art. 2º Os Centros de Formação e Atualização
do Professor (CEFAPRO) se constituem em Escolas do Sistema Público do Ensino
de Mato Grosso, com a finalidade de desenvolver programas e projetos de Formação
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Inicial e Continuada, coordenar e sediar programas de planificação, qualificação e
requalificação dos Profissionais da Educação em nível de Ensino Médio e 3º grau,
conveniados entre SEDUC, MEC, Municípios e IES (MATO GROSSO, 1999, p. 1).

O mapa destaca os Polos em funcionamento dos Centros de Formação e Atualização
do Professor (CEFAPRO) em território matogrossense que oficialmente é reconhecido e
responsável pela formação de professores da educação básica que abrange a clientela de todo
o estado, oferecendo cursos presenciais, semipresenciais e EADs.
1.1 – Breve histórico: as universidades e o ensino a distância
A formação de professores sempre foi objeto de estudo e pesquisas14 no Brasil. Essa
preocupação é constante em muitos países porque tem a finalidade de melhorar dados
estatísticos relacionados à educação que perpassa por vários conflitos e torna-se de difícil
solução; “o fato é que a grande maioria dos países ainda não logrou atingir os padrões
mínimos necessários para colocar a profissão docente à altura de sua responsabilidade pública
para com os milhões de estudantes” (GATTI; BARRETO, 2009, p.8).
No ano de 1931, o decreto do Estatuto das Universidades Brasileiras estabeleceu os
padrões de organização do Ensino Superior no Brasil e incorporou à Escola de Professores de
São Paulo e Distrito Federal pela Universidade de São Paulo/USP, a responsabilidade da
formação docente advinda das Escolas Normais para as universidades.
Segundo Bertotti (2013), o modelo padrão para as universidades do país foi a
Faculdade Nacional de Filosofia criada em 1939 que nesta época era dividida em quatro
seções: Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia. O curso de Pedagogia era bacharelado com a
duração de três anos e para a formação do licenciado era acrescentado mais um ano da
disciplina de Didática que habilitava os licenciados para a docência no ensino secundário
passando a ser conhecido como o esquema 3+1.

O curso desde seu início formava bacharéis e licenciados em Pedagogia, sendo os 3
anos dedicados às disciplinas de conteúdo, ou seja, para os próprios fundamentos da
educação. O curso de Didática, no 4º ano, destinado a todos os cursos de
licenciatura, contava com as seguintes disciplinas: Didática Geral, Didática Especial,
Psicologia Educacional, Administração Escolar, Fundamentos Biológicos da
Educação, Fundamentos Sociológicos da Educação. Ao bacharel em Pedagogia
bastava cursar as duas primeiras, pois o restante já estava contemplado no curso. O
bacharel em Pedagogia era preparado para ocupar cargos técnicos da educação,
14

Fiorentini et.al. (2016) aponta que entre 2001 e 2012 foram elaborados 858 trabalhos acadêmicos que incluem
Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado relativas à formação de professores que ensinam Matemática.

38

enquanto o licenciado era destinado à docência. Aparentemente havia uma separação
entre as disciplinas do bacharelado e as da licenciatura, provocando assim uma
separação, como se os dois não fossem dependentes um do outro, sendo que o curso
de Didática foi reduzido à forma de ensinar a se dar aulas. Possivelmente daí vem a
origem da “famosa” dicotomia teoria x prática (FURLAN, 2008, p.3864).

Nesse contexto, as medidas adotadas inicialmente em São Paulo e no Distrito Federal
disseminaram-se regularmente para os outros estados da federação. Esse marco na história da
formação de professores, também alcançou o estado de Mato Grosso antes da divisão
territorial com a criação das Universidades Federais. No ano de 1962, cria-se a Faculdade de
Farmácia e Odontologia na cidade de Campo Grande, que seria o embrião do ensino superior
público no Sul do estado, que nesta época ainda pertencia ao Estado de Mato Grosso. Em
1966 por meio da Lei Estadual nº 2.620, de 26/07/66 esses cursos foram absorvidos com a
criação do Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grande (ICBCG), que reformulou a
estrutura anterior, instituiu departamentos e criou o curso de Medicina.
Na época, o governador de Estado de Mato Grosso, Pedro Pedrossian que administrou
o estado no período de 1966 a 1971, criou na cidade de Corumbá, o Instituto Superior de
Pedagogia, em Três Lagoas, o Instituto de Ciências Humanas e Letras, ampliando a rede
pública estadual de ensino superior. Integrando os Institutos de Campo Grande, Corumbá e
Três Lagoas, por meio da Lei Estadual nº 2.947, de 16/09/1969, cria-se também, a
Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT). Posteriormente, em 1970 criaram-se os
Centros Pedagógicos de Aquidauana e Dourados incorporados à UEMT.
A Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT sediada em Cuiabá é fundada em 10
de dezembro de 1970 pela Lei n° 5647, a partir da fusão da Faculdade de Direito de Cuiabá
(que foi criada em 1952) e do Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá. Nesse ano, foram
abertos os 11 primeiros cursos oferecidos no campus universitário, na região do Coxipó.
Foram criados os primeiros centros e iniciadas as obras de construção dos blocos. Porém,
após a divisão do Estado de Mato Grosso no ano de 1977, foi concretizada a federalização das
instituições que passaram a denominar-se: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, pela Lei Federal nº 6.674, de 05/07/79. Neste cenário, o Centro Pedagógico de
Rondonópolis, sediado em Rondonópolis/MT, passa a integrar a Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT), sediada na capital.
Na década de 1980 é implantado junto à Universidade Federal de Mato Grosso, o
Hospital Universitário Júlio Müller e inicia-se o processo de interiorização do ensino. São
criados os campus do médio Araguaia, Sinop e houve a partir de então, uma ampliação de
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oferta para turmas especiais de graduação no ensino a distância, em diversas cidades e polos
espalhados pelo estado que não contavam até então, com acesso ao ensino superior.
No período de 1995 a 2006 iniciam as projeções do Plano Decenal de Educação do
Ministério da educação e Cultura (MEC), que almeja a valorização do Magistério;
desaceleração na oferta de Magistério para a expansão do ensino em nível superior;
construção e melhoria dos estados físicos das escolas; formação para professores leigos;
investimento no plano de cargos e salários dos professores; aproximação do SINTEP/MT
junto às políticas públicas educacionais; implantação da Gestão Democrática; criação e
investimento nas modalidades de ensino, inclusive o ensino a distância/EAD.
Rocha (2010) assevera que foi um período fecundo de investimentos na educação em
Mato Grosso, a partir dessas políticas educacionais foram implementadas ações de formação
dos professores em nível superior, com parcerias entre a UFMT, estados e municípios que se
consolidou com assessoria do Canadá; havendo assim, um fortalecimento da Universidade
Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) e os convênios com a educação a Distância.
A partir dessas implementações, foram criados os cursos regulares de Licenciatura
Plena em Educação Básica da 1ª a 4ª série na UFMT em parceria com a SEDUC e municípios
para professores em exercício. Por meio do Programa Interinstitucional de Qualificação
Docente (PIQD) foram oferecidos outros cursos de Licenciatura em nível superior para
professores em exercício como: as Parceladas que eram cursos de Pedagogia que eram
ministrados pelos professores da UFMT durante o período de férias em parceria com os
municípios que faziam parte do programa;
Outro destaque foi o Programa de Licenciatura Plena Integrada em Ciências Naturais,
com formação nas áreas do Ensino de Química, Física, Biologia e Matemática para
professores que trabalhavam com 5ª à 8ª série, coordenado pelo Instituto de Ciências Exatas
da Terra/UFMT. O Núcleo de Educação Aberta e a Distância da UFMT- NEAD, ofertado na
cidade de, Colíder como projeto-piloto no ano de 1995, considerado polo regional do
Programa, na região Norte de Mato Grosso, que foi um Programa de configuração no cenário
nacional, como o primeiro estado a investir na formação de professores em nível superior a
em Educação a Distância (ROCHA, 2010, p. 65-67).
Desta forma, em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Decreto nº
2.494 de 10 de fevereiro de 1998, que “regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96 e dá outras
providências”, o de nº 2.561, de 27 de abril de 1998 que modificou os Art. 11 e 12 do
decreto 2.494/98. A portaria 301/98 “estabeleceu os critérios para o credenciamento
institucional dos cursos de EAD” que definiram a responsabilidade dos sistemas de ensino
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sobre o EAD, dando autonomia aos sistemas estaduais e municipais para credenciar o ensino
fundamental e médio à distância, inclusive a educação de jovens e adultos e a educação
profissional de nível técnico (LIMA, 2005, p.33).
O ensino EAD passou a ser oficialmente reconhecido, deixando de ser considerado
“mero projeto-piloto de formação de professores” tornando-se um recurso efetivo para o
Ministério da Educação que continuou a implementar e apoiar diversos projetos para atender
demandas específicas no campo educacional. Neste cenário emergem os Programas do
Proformação, Salto para o Futuro, Telecurso 2000 e os cursos de licenciatura a distância em
parceria com as universidades.
Os estudos de Preti (1996) apontam que meados da década de 1990 em Mato Grosso,
dos 23.901 professores em exercício no ensino de primeiro grau, 62,3% não possuíam a
formação universitária para a docência-licenciatura. Porém, com a implementação das
Políticas Educacionais para Mato Grosso (1995-2006) a formação inicial e continuada de
professores e os profissionais da Educação Básica, tornaram-se metas prioritárias da
Secretária de Estado de Educação e parceiros, contribuindo sobremaneira para um aumento
significativo do índice de professores licenciados no estado, como aponta a Figura 3,
apresentado por Rocha (2010).

Figura 3 - Habilitação Docente Superior no Estado de Mato Grosso.

Fonte: ROCHA, 2010, p. 68.

Um dos maiores desafios para esse aumento na habilitação de professores foi a
dimensão territorial do estado, pois, os pequenos municípios longínquos da capital,
encontravam-se com difícil acesso, estradas precárias e alguns não contavam com o apoio do
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transporte público municipal para participar das formações que ocorriam em Cuiabá; Neste
sentido, o avanço dos Programas de formação de professores que se utilizavam das
metodologias EADs colaboraram muito para esse progresso.
No caso do município de Nova Brasilândia (219 quilômetros de Cuiabá) ainda havia
professores sem o curso de Magistério atuando em sala de aula, devido à falta de profissionais
qualificados com curso superior e, para completar os estudos não era possível, por conta do
trabalho em sala de aula que já exerciam. Desta forma utilizou-se a metodologia da
modalidade do Ensino a Distância para oferta de dois cursos de Magistério em nível de 2ª
Grau, sendo o primeiro denominado de Logos II (1983 a 1993), o segundo curso, o Magistério
Proformação no período de 1999/2000 com uma única turma do curso de 2º grau Magistério
para formar professores da região.
Entretanto, as características do Ensino a Distância para cada curso se diferenciaram, a
oferta do curso Logos II contou com o uso de tecnologias que Moore e Kearsley (2007)
classificam como Independentes, quando não dependem de recursos elétricos ou eletrônicos
para sua utilização e/ou produção, somente utilizando livros, apostilas e baixo nível de
interatividade entre professor e aluno. Durante o curso, havia a presença do Tutor que
entregava as atividades, explicava e acompanhava as avaliações e os momentos de interação
nos grupos de estudos dos estagiários.
O curso de Magistério Proformação, contou com maior suporte metodológico e
tecnológico por meio da Educação a Distância com o propósito de oferecer ensino de
qualidade com custo reduzido para alunos não universitários. Utilizava guias de estudos
impressos, transmissão por computador por meio de CDs gravados, com suporte e orientação
aos cursistas com a presença um tutor que socializava e intermediava as discussões em grupo
de estudo local. Como complemento dos estudos, havia no Centro de Formação CEFAPROMT em Cuiabá, no período das férias escolares, encontros presenciais com os professores das
disciplinas ofertadas durante o semestre para explorar e debater e tirar dúvidas dos conteúdos
trabalhados nos módulos do curso.
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2 - VESTÍGIOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NOVA BRASILÂNDIA

Este capítulo tem como objetivo compreender como se deu o processo de formação
dos professores primários no curso de Magistério de Nova Brasilândia e como os estudantes
da época (futuros professores e/ou professores leigos) se apropriavam dos saberes
profissionais para atuar na escola primária, vale ressaltar que o histórico da formação de
professores primários (leigos) em Nova Brasilândia está em consonância com a colonização
do próprio município, antes de sua emancipação.
Sendo assim, a escrita dessa História na ótica da perspectiva histórico-cultural centrase em autores franceses com destaque para De Certeau (1982) e Chartier (1990), autores que
segundo Massarão15 (2005), nas décadas de 1970 e 1980 deram origem ao que muitos
chamaram de uma “História pós-moderna,” ligada à terceira geração dos Annales16 e outros
historiadores que nos ajustes e desajustes às críticas recebidas, enfatizavam pesquisas multi e
interdisciplinares e preconizavam o retorno da narrativa em história.
Segundo Valente (2019) vários estudos realizados na perspectiva dos saberes da ação17
têm lançado mão de narrativas. Sobre o uso da narrativa na formação de professores que
ensinam Matemática o autor destaca:

As narrativas são transcritas, textualizadas, como produções dos sujeitos,
verdadeiros relatos de saberes da ação colocados pela perspectiva pessoal de atuação
profissional dos docentes. De todo modo, a ênfase na subjetividade ganha destaque
nas pesquisas e esta subjetividade, em termos de saber, tem expressão por meio dos
saberes da ação (VALENTE, 2019, p.15).

Desta forma, a historiografia passou nas últimas décadas por reformulações e
questionamentos, processos de rupturas e adequações próprias a outras ciências humanas e
sociais. Assim, destacamos as importantes contribuições de Michel De Certeau (1982) para a
compreensão da escrita histórica e o papel do historiador na vertente histórico-cultural,
enfatizando que na operação histórica: “a História seria ao mesmo tempo uma disciplina, uma
prática e uma escrita” (DE CERTEAU, 1982, p.66). O autor afirma que a disciplina necessita

15

Mestre em História pela Unicamp.Historiadora da Fundação Pró-Memória de São Carlos/SP.
A Escola dos Annales foi um movimento historiográfico surgido na França, durante a primeira metade do século
XX. Sugestão de leitura sobre a terceira geração dos Annales: BURKE, Peter. A Escola dos Annales. São Paulo:
Unesp, 1997.
17
Um exemplo significativo de estudos na Educação Matemática é a produção do Grupo de História Oral da
Educação Matemática (Ghoem).
16
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de uma teoria existente, um discurso acadêmico que depende da aprovação de outros autores
que pesquisam o mesmo tema (1982, p. 72).
Como prática, a história necessita de técnicas para a produção historiográfica que
normatizam suas operações; as técnicas têm a função de transformar o objeto de estudo em
história e, variam de acordo com contextos culturais de cada sociedade; o historiador trabalha
sobre o material; sendo que o manuseio do material obedece a regras estabelecidas pela
academia. Desta forma, cabe ao historiador realizar o transporte do seu produto do campo
cultural para o histórico (DE CERTEAU, 1982, p. 79).
Como escrita a história para De Certeau (1982) se caracteriza pela passagem do que o
historiador realizou em sua prática: para elaboração de um texto histórico. Segundo o autor
submete-se a uma ordem cronológica do discurso (arquitetura harmoniosa do texto e o
fechamento do artigo ou livro). Dessa forma, escrita e prática social se relacionam e, são
frutos de interesse de um lugar social (1982, p.94).
Para o autor, a função da escrita histórica é passar valores e assumir um caráter
didático. O mesmo argumenta que a escrita acaba por fazer a história, como também por
contar histórias, sendo de interesse ao caráter de ensinamento para a sociedade (1982, p. 95).
Ainda argumenta que depende de diferentes formas de discursos: o literário, lógico e do
historiador que pretende possuir um conteúdo verdadeiro (verificável), na forma de narração é
validada por citações de autores que contribuem sobremaneira para enriquecer e fundamentar
a escrita.
Neste sentido, a escrita enfatizada se concretiza sobre a ação dos “conteúdos”, sobre a
“forma”, construção e desconstrução, a qual faz parte do cotidiano da operação
historiográfica. Desta forma, o conceito nos ampara à exposição do conteúdo e ao lugar do
discurso histórico, da limitação de um recorte espacial e temporal que faremos (a) análise,
como fruto das vivências do historiador, de suas escolhas e lugar que está inserido (DE
CERTEAU, 1982).
Para Chartier (1990), o conceito de apropriação colabora com a escrita da história por
ser “a história social das interpretações remetidas pelas determinações sociais, institucionais e
culturais inscritas nas práticas específicas que as produzem, [...] práticas que, pluralmente,
contraditoriamente dão significado ao mundo” (1990, p. 27).
Entrelaçado ao conceito de apropriação de Chartier está o conceito de cultura. O autor
afirma que “não há prática que não se articule sobre as representações pelas quais os
indivíduos constroem sentido inscrito nas palavras, nos gestos, nos ritmos” (CHARTIER,
2003, p.18).
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Chartier (1990, p. 17) define representações como fragmentos atravessados por
esquecimentos e silenciamentos; são “esquemas intelectuais incorporados que criam as
figuras, graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o
espaço ser decifrado”. Desta forma, a representação não é a realidade, mas, o significado que
o indivíduo tem sobre a realidade vivida.
Segundo Tomé e Rohden (2017) para a escrita da história deve considerar que não se
pode falar de uma história absoluta, mas de perspectivas subjugadas aos limites das pesquisas
históricas e influenciadas pelo presente do historiador, ou seja:
A história está, pois, em jogo nessas fronteiras [entre um objeto passado e uma
práxis presente] que articulam uma sociedade com o seu passado e o ato de
distinguir-se dele; nessas linhas que traçam a imagem de uma atualidade,
demarcando-a de seu outro, mas que atenua ou modifica, continuamente, o retorno
do “passado” (DE CERTEAU, 1982, p.43).

Partindo desses pressupostos é que nos propomos a reconstituir a história da formação
de professores de Nova Brasilândia, partindo do conceito de “operação historiográfica”, que
seguido passo a passo formaliza o caráter de cientificidade para a historiografia por meio de
narrativas do historiador. No entanto, observar esse percurso sugerido por De Certeau (1982)
nos proporciona uma assertividade na escolha e desenvolvimento da pesquisa na vertente
histórico-cultural.

2.1- Um pouco de história: a colonização de Nova Brasilândia

A colonização do município de Nova Brasilândia (período de construção das primeiras
escolas no município) entrelaçado ao contexto histórico brasileiro e construção do estado de
Mato Grosso teve início anterior ao período delimitado dessa pesquisa.
Fatos históricos apontam que os primeiros homens a adentraram em terras
matogrossense com a incumbência de desbravá-las e aprisionar índios Coxiponés, ocorreu no
ano de 1717, sendo Antônio Pires de Campos e Pascoal Moreira Cabral e sua comitiva,
porém, ao chegar à margem rio Coxipó-Mirim, encontraram ouro em aluvião18. O modelo de
política adotada pelo governo português em criar novas vilas perto de fontes de exploração

18

Para a Geologia significa areia, argila, cascalho, provenientes de erosão recente e que são transportados e
depositados por correntes de água ou enxurrada.
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econômica foi retomado no século XX pelo Governo Federal, na região onde se localiza o
município de Nova Brasilândia.
Aproximadamente no período de 1970 a 1973 foram encontrados diamantes por
pioneiros dessas expedições, vindas do município de Chapada dos Guimarães, Cuiabá e outras
lugares, tornando-se uma região atrativa para novas colonizações, que a princípio vinham em
busca de riquezas, mas que aos poucos, foram se estruturando devido ter encontrado solo
fértil na região denominada, Vale do Fica-Faca formando assim, a primeira vila que viria a ser
emancipada e denominada como Nova Brasilândia.
O município foi demarcado entre as fazendas de gado instaladas na região desde o
século passado e na década de 1960, as fazendas abasteciam os garimpos de diamantes de
Paranatinga. Entre os anos de 1970 e 1971, o Sr. Lindomar Belt, dono da Fazenda Brasil doou
uma área para formação de um patrimônio na região denominada de Vale do Fica-Faca e ao
povoado foi dado o nome de Brasilândia, em homenagem à Fazenda Brasil.
A lei nº 4.149 de 10 de dezembro de 1979, sancionada pelo governador Frederico
Campos cria oficialmente o Município de Nova Brasilândia, a partir daí, a cidade cresce e
junto com ela, a necessidade de expandir a escolarização da população.
O início do processo de implementação da educação escolar foi instituído a
partir do ano de 1975. Segundo Antônio de Lima, presidente da Associação de moradores
da região naquela época, Dona Rute Menezes professora, líder e forte representante do povo
dentro da associação de moradores, o procurou e comentou sobre as dificuldades dos
professores e das condições precárias das salas de aula, em função do aumento da população
no vilarejo e, consequentemente, o número de crianças se expandiu no processo de
escolarização.
Entretanto, nesse período, segundo depoimento de Antônio de Lima, não havia um
comprometimento político com a educação e nem estrutura suficiente para resolver os
diversos problemas que a comunidade enfrentava. Haja vista que a região era comarca de
Chapada dos Guimarães, tornando-se uma problemática maior, pois, era uma área de difícil
acesso, devido às estradas ruins e por falta de interesse político por parte da comarca, em
atender à comunidade em suas necessidades socioeducacionais.
Incomodada com a real situação, Dona Rute procurou representantes políticos de
Chapada para resolver o problema e não obteve sucesso. Com o apoio do senhor Antônio
convocaram moradores locais para uma reunião na praça central e elegeram uma comissão de
professores, pais de alunos e comunidade para elaborar um documento em Ata assinado por
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todos da comunidade, solicitando ao Governador do estado de Mato Grosso, Garcia Neto, a
construção de uma escola estadual na comunidade.
Os representantes se dirigiram ao Palácio do Governo e com dificuldades de acesso e
muita insistência foram recebidos pelo governador e relataram as condições precárias do
povoado pertencente a Chapada dos Guimarães, que se expandia e prosperava em sua
colonização, ainda que apresentasse dificuldades de estrutura urbanística e principalmente na
educação, saúde e nas estradas de acesso à capital.
Durante a estadia com o governador, detalharam as más condições de trabalho dos
professores, a precariedade do prédio, das salas de aula e solicitaram a construção de um novo
prédio para a tão sonhada escola para as crianças da região. Junto com o Secretário de
Educação da época, Professor Osvaldo Sobrinho, ordenou que fizesse uma visita in loco e
ouvisse as necessidades da comunidade local e caso fossem comprovados os fatos, tomasse as
providências cabíveis.
Após nove dias, o Secretário de Educação esteve na região do Vale do Fica Faca,
atual município de Nova Brasilândia para conferir os relatos, confirmando a real situação, o
governador autorizou a compra do lote situado na “Área Verde19” para a construção da tão
sonhada escola. Atualmente, no local encontra-se a Escola Estadual Padre José Maria do
Sacramento, (antes da autorização oficial era denominada de Escola de 1º Grau Osvaldo
Roberto Sobrinho) que atende o Ensino Fundamental e Médio com aproximadamente 380
alunos, conforme destaca a Figura 4.

Figura 4 - Novo Prédio Escola Padre José Maria do Sacramento, 1976.

Fonte: Acervo da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento.
19

Área doada pela empresa colonizadora Brasil, na direção do Sr. Lindomar Belt e Cinzenando de Santana que
organizaram um projeto junto ao Banco do Brasil para a venda de lotes da região com um Projeto chamado
“Área Verde”. Localizado hoje, na região central da zona urbana do município de Nova Brasilândia.
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Posteriormente a Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento foi inaugurada em
1976 e tornou-se referência na comunidade, com capacidade para atender 1.300 alunos do 1º e
2º Graus. O local se tornou espaço para grandes manifestações culturais como as Festas
Juninas e a tradicional Festa do Feijão,20 que teve seu auge entre os anos de 1976 a 1986 no
município e contava com eleição do maior produtor da região como “Rei e Rainha do Feijão”
eleitos pela comunidade local e também com a presença de autoridades políticas da capital
como aponta a Figura 5.
Figura 5 - “Rei e Rainha do Feijão” e Governador Frederico Soares Campos, 1980.

Fonte: Acervo da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento.

Desta forma, oficialmente, no ano de 1976, a Lei n.º 3.760 de 29 de junho de 1976,
cria o distrito de Nova Brasilândia que absorveu o distrito de Rancharia. Posteriormente em
dezembro de 1979, através da Lei n.º 4.149 de autoria dos deputados Paulo Nogueira e
Osvaldo Pereira, sancionada pelo Governador Frederico Soares de Campos, foi reconhecido
como município.

Art. 1º Fica elevado à categoria de município, com o nome de Nova Brasilândia, o
distrito do mesmo nome, criado como unidade integrante do município de Chapada
dos Guimarães, pela Lei n.º 3.760, de 29 de junho de 1976. Art. 2º - Nos termos da
Lei Complementar Federal n.º 01, de 09 de novembro de 1967, o município de Nova
Brasilândia será instalado no dia 31 de janeiro de 1981, com a posse do prefeito,
vice-prefeito e vereadores a serem eleitos a 15 de novembro de 1980.

20

Com a vinda dessas pessoas para a região iniciou-se a plantação das lavouras de feijão, das quais a região
posteriormente se tornaria a maior produtora de feijão por seis anos consecutivos no estado. Dando também,
início às festividades denominadas: Festa do Feijão (1976-1986) que teve como sede a Escola Estadual Padre
José Maria do Sacramento.
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O município de Nova Brasilândia ficou delimitado à microrregião de Paranatinga,
limites com Rosário-Oeste, Primavera do Leste, Campo Verde, Chapada dos Guimarães e
Planalto da Serra, no estado de Mato Grosso, Brasil, conforme mostra figura 6.
Com a emancipação política do município de Nova Brasilândia, no período de 1980 a
1982 passa a ser administrado pelo Vereador José Neves da Silva, indicado e nomeado pelo
Governo do Estado. No ano de 1982 ocorre a primeira eleição democrática para a escolha do
Prefeito da cidade, Antônio de Lima para a Gestão 1983 a 1986, na época com o mandato de
seis anos de vigência. No ano de 1983, devido alguns professores não serem recontratados
para ministrar aulas na escola Padre José Maria do Sacramento, um grupo de professores,
juntamente com o prefeito, solicitam ao Padre Miguel a possibilidade de ceder o espaço do
salão paroquial da comunidade local, para que os profissionais pudessem lecionar nas salas de
aulas anexas e temporárias até a construção do prédio da escola municipal.
Figura 6 - Mapa do Estado de Mato Grosso, Nova Brasilândia/MT.

Fonte: IBGE, 2004.

O prefeito juntamente com o apoio da Irmã Rosa, que trabalhava na Paróquia, foram à
Cuiabá e conversaram com a Professora Sarita Baracat, que neste período era Coordenadora
das Escolas Cenecistas21 em Mato Grosso a respeito das dificuldades que se encontravam os
professores leigos e solicitaram orientações pedagógicas para criação de uma nova escola.

2121

Escolas Cenecistas ou CNEC são termos relacionados “A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade”
movimento que foi fundado no ano de 1943 na cidade de Recife/PE por um grupo de estudantes que cursavam o
pré-jurídico, entre eles, o professor Felipe Tiago Gomes, a campanha se difundiu por diversos Estados da
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A coordenadora encaminhou o grupo para os responsáveis pelas escolas Cenecistas de
Cuiabá, nessa época representada pela Professora Maria Laura Correia Lima de Faria, que
lhes deu todo o suporte e orientações necessárias para a criação da Escola Municipal de 1º
Grau Cenecista Frei Osvaldo Braw (CNEC) ficou sendo a segunda escola primária do centro
urbano no município de Nova Brasilândia. Outro destaque importante durante essa visita foi a
orientação à respeito da formação em Magistério por meio do Programa do Logos II para
professores leigos da região, que posteriormente foi desenvolvido no município.
No ano de 1985, com verbas advindas do estado foi construído o prédio próprio para a
Escola Municipal de 1º Grau Cenecista Frei Osvaldo Braw (CNEC), com doze salas de aulas
e capacidade para atender 1.250 alunos, inaugurada no ano de 1986 como aponta a Figura 7.
Figura 7 - Inauguração da Escola Cenecista Frei Osvaldo Braw, 1986.

Fonte: Acervo pessoal do Sr. Antônio de Lima.

Apesar das campanhas de massa que se desenvolveram através de intensa propaganda
em favor da difusão do ensino e da criação de escolas para adultos e crianças pelo grupo
Cenecista, as escolas tinham que ser mantidas pelas contribuições dos sócios, vendas de selos,
festivais e doações. No município de Nova Brasilândia não foi diferente, pois a escola foi
fundada com recursos da Secretaria estadual de Educação, mas as despesas internas eram de
responsabilidade do grupo Cenecista representado pelos gestores da escola que arrecadava
recursos junto à comunidade, com parceria com a Igreja Católica, por meio de eventos e
doações.

Federação defendendo os preceitos da democratização do Ensino Básico e de uma educação de qualidade para
os mais pobres.
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Com essa autonomia administrativa independente da gestão pública municipal e/ou
estadual a escola passou a ter dificuldades para manter seu orçamento financeiro, pois as
maiores parcerias advindas da Igreja e de grupos políticos não podiam interferir na forma de
gestão da escola, que tinha como filosofia “uma concepção filantrópica e humanitarista da
educação, apoiadas na visão de que a educação era a causa de todos os problemas”(Silva,
2001, p. 98). Mas, que na prática segundo relato dos depoentes, a gestão era autoritária e
antidemocrática no município.
Sendo assim, teve enfrentamentos com a comunidade local por meio de protestos que
exigiam o cancelamento da parceria com a instituição Cenecista que foi acatada pelas
autoridades competentes. Com os conflitos instaurados, no plenário da câmara municipal foi
discutido e votado o projeto de cancelamento da autorização do funcionamento da Escola
Municipal de I Grau Frei Oswaldo Braw, como mostra a figura 8.
Figura 8 - Termo de Cancelamento - Escola Cenecista Frei Oswaldo Braw, 1990.

Fonte: Acervo da Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves.
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Na mesma sessão plenária da câmara, foi votado o projeto de cedência do prédio
municipal da extinta escola, para implantação de uma nova instituição denominada de “Escola
Estadual de I e II Graus Tancredo de Almeida Neves”, que manteve o mesmo quadro docente
e ofertando também o Ensino Médio Propedêutico. Porém, havia resquícios administrativos
da Escola Cenecista e a atual gestão ainda enfrentava problemas administrativos devido à falta
de apoio e recursos financeiros imediatos da Secretaria de Estado. O funcionamento da
unidade escolar foi possível naquele ano, devido ao apoio recebido da Secretaria Municipal de
Educação que ofertou a merenda escolar e materiais de apoio pedagógico. A figura 9 destaca
o Decreto de Criação da Escola:
Figura 9 - Decreto Criação da Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1990.

Fonte: Acervo da Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves.

No ano de 1996, a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, por meio da
Superintendência de Gestão Escolar/Coordenadoria de microplanejamento da Estrutura
Escolar (SUGT/CME), com objetivo de assegurar o acesso e permanência do estudante na
Educação Básica, realizou o reordenamento da rede estadual a fim de melhorar o
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aproveitamento dos espaços públicos escolares e proporcionar um ensino de qualidade
voltado às especificidades da comunidade escolar.
Portanto, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96), a
Educação Básica se estrutura por etapas e modalidades de ensino, englobando a Educação
Infantil, Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e Ensino Médio. Desta forma, quando
se pensa em reordenamento da rede pública de ensino, a intenção era organizar turmas para os
alunos que encontrava-se na mesma etapa/modalidade numa única unidade escolar,
racionalizando o espaço existente e, desta forma, ampliar o número de vagas, buscando
garantir o acesso e permanência do estudante na escola.
Nos termos da lei, a Constituição Federal, legislação brasileira determina, por meio da
Emenda Constitucional nº 59 de 2009:

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em
regime de colaboração seus sistemas de ensino. § 2º Os Municípios atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 14, de 1996) § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e médio. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 14, de 1996) § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.

Para atender as mudanças solicitadas conforme regem as leis, tornou-se necessário que
a Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves alterasse o atendimento da clientela, ofertando
vagas apenas para o 1º e 2º Ciclos (1º ao 6º Ano) do Ensino Fundamental. A Escola Estadual
Padre José Maria do Sacramento passou a atender somente os alunos do 3º Ciclo do Ensino
Fundamental (7º ao 9º Ano), a Educação de jovens e Adultos (EJA) e o Ensino Médio.
Entretanto, as escolas rurais municipais continuaram a ofertar o Ensino Fundamental
de 1º aos 9º anos, porém, não aderiram ao Ciclo de Formação Humana como as escolas
estaduais, uma característica peculiar do município de Nova Brasilândia, pois a maioria das
escolas municípios de Mato Grosso são adeptas ao Ciclo de Formação Humana. Desta forma,
o ensino do 1º ao 4º ano são atendidos por professores unidocentes e, a partir do 5º aos 9º anos
professores especialistas por disciplinas.
No estado de Mato Grosso Porém, ainda no ano de 1997, ocorre o fechamento do
Curso de Magistério da Escola Padre José Maria do Sacramento e, a partir daí o curso
ofertado pela escola de Ensino Médio foi o Propedêutico oferecido até os dias atuais.
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2.2 - Os cursos de Magistério de Nova Brasilândia

Para melhor compreensão da implantação dos cursos de Magistério em nível de 2º
Grau no município de Nova Brasilândia, contextualizamos brevemente o cenário social,
político e econômico do Brasil, em especial do Estado de Mato Grosso, que apontam vestígios
do percurso educacional atrelado ao processo de desenvolvimento econômico do país.
Amorim (2012) afirma que no final da década de 1950 e início de 1960, com a
Revolução Socialista em Cuba, os Estados Unidos colocaram em prática uma política externa
que abrangesse suas influências na América Latina, de forma a combater a possibilidade de
um avanço socialista na região. O Brasil participou deste movimento atendendo como
planejamento estratégico os rumos da educação alinhados aos planos econômicos vigentes à
época.
Segundo Horta (1982), nosso país seguiu três diferentes concepções para determinar
a política educacional brasileira para atender aos objetivos aos interesses externos: a
compreensão do plano de educação atrelado à visão liberal presente no Manifesto dos
Pioneiros da Educação de 1932. Articulação do planejamento educacional e econômico
associado ao planejamento social e global, destacados nas conferências internacionais de
educação; a terceira concepção, a construção de normas para distribuição de recursos públicos
para educação.
Dentre as criações e orientações de estratégias para educação realizada pelo MEC, foi
desenvolvido um conjunto de reformas que objetivava vincular o ensino à política de
estabilização econômica. Como por exemplo, por meio da Lei nº 5.540/68, que reformou o
ensino de 3º Grau e da Lei nº 5.692/71 e deu nova organização ao ensino de 1º e 2º graus,
tinha em vista a formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho
(ANDRADE, 1995 p.29).
Entre as medidas corretivas estavam o planejamento e a implantação de programas de
habilitação para professores leigos, realizado pelos Governos Estadual ou Federal. Esses
programas estavam em consonância com as campanhas de melhoria da qualidade do ensino,
as quais aconteceram em determinados períodos históricos, coincidindo com a expansão da
rede escolar.
No entanto, Mato Grosso não ficou alheio às mudanças educacionais que ocorreram
no cenário brasileiro e internacional, que posteriormente chegaram em solo mato-grossense
dando início as novas modalidades de ensino.
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O primeiro curso de Magistério de Nova Brasilândia que marcou o início da
formação para professores leigos no município, foi o curso na modalidade presencial na
Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento com início da primeira turma no ano de
1983. Porém, sua autorização somente ocorreu por meio do Decreto 150/87, após o término
da 1ª turma e com uma segunda turma já em andamento.
Desta forma, com a conclusão do curso pela primeira turma, o tempo do curso
aumentou de três para quatro anos para atender a Lei nº 5.692/71 que no seu artigo 30,
parágrafo 1º, prevê aumento de forma opcional, a formação para quatro anos, dando
possibilidades ao professor para habilitar-se e atuar na 5ª e 6ª séries do 1º grau. Apesar de ter
sido autorizada pela Secretaria do estado de Mato Grosso o reconhecimento do curso somente
ocorreu no ano de 1991, por meio do Decreto 5.400/05/91. O Quadro 1 demonstra a síntese
das turmas de Magistério oferecida pela escola:
Quadro 1 - Turmas do Curso de Magistério, 1985/1996.
Turma do

Ano de Conclusão

Número de

Magistério Escola

alunos

Estadual Padre José

concluintes

Maria do
Sacramento
1ª Turma

Ano de 1985

13 Formandos

2ª Turma

Ano de 1986

20 Formandos

3ª Turma

Ano de 1987

17 Formandos

4ª Turma

Ano de 1988

18 Formandos

5ª Turma

Ano de 1989

14 Formandos

6ª Turma

Ano de 1991

10 Formandos

7ª Turma

Ano de 1992

09 Formandos

8ª Turma

Ano de 1993

14 Formandos

9ª Turma

Ano de 1994

14 Formandos

10ª Turma

Ano de 1995

16 Formandos

11ª Turma

Ano de 1996

12 Formandos

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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Anterior à implantação do curso de Magistério, a Escola Padre José Maria do
Sacramento atendia apenas o 1º Grau. No entanto, com a chegada de professores formados,
vindos da capital, do interior de São Paulo, de Goiás e Rio Grande do Sul para ministrar aula
na escola e, considerando que as escolas do município não tinham professores com titulação
mínima para ministrar aulas, a gestão da escola resolveu implantar o curso de 2º grau
Magistério, visando preparar os futuros professores de Nova Brasilândia.
Dessa forma, a primeira turma do curso de Magistério da Escola Estadual, iniciou com
49 alunos, porém, concluíram o curso apenas 12 alunos, “a maior causa da desistência,
ocorreu devido ao curso ter duração de apenas três anos e contar com uma carga horária de
seis horas/aulas diárias nos relata Maria Bernadete Soehn da Costa, cursista da 1º Turma do
curso de Magistério que nos concedeu entrevista em 21/08/2020. Outro aspecto destacado na
entrevista, foi o cumprimento de 150 horas de Estágio Supervisionado durante o curso, que se
dividia no período de observação, planejamento, regência e elaboração do Relatório Final de
Estágio, consideradas muito rigorosas pelos cursistas.
Após a formatura da primeira turma, para obter o reconhecimento do curso pela
Secretaria de Educação naquela época, a Diretora da Escola teve que deixar o cargo, porque
não tinha o curso superior, que era exigido para administrar uma escola de 2º grau. Mesmo
com a mudança da direção escolar, o curso de Magistério foi autorizado pela Secretaria de
Educação – SEDUC/MT, por meio do Parecer 150 de 03/05/1987 e reconhecido por meio do
Decreto 5.400 de 05/09/1991 e a referida escola continuou ofertando o Magistério até 1996.
O currículo do curso apresentava uma parte de “Educação Geral” e uma parte de
Formação Especial Diversificada (Figura 10). A parte destinada à “Educação Geral” abrangia
as áreas de: Comunicação e expressão, Estudos Sociais e Ciências com disciplinas específicas
de cada área, sendo que a disciplina de Matemática tinha três aulas semanais no 1º ano de
curso (totalizando carga horária de 90 horas durante o curso), Educação Artística, Ensino
Religioso, Programa de Saúde, Educação Moral e Cívica e Educação Física eram disciplinas à
parte, mas faziam parte do núcleo de “Educação Geral”.
Na parte de “Formação Especial Diversificada”, o currículo apresentava áreas distintas
como: Literatura Infantil, Recreação e Jogos; Técnicas de Alfabetização (na qual apresentava
os conteúdos de Metodologias do ensino de Cognição e Expressão, Estudos Sociais, Iniciação
as Ciências e Matemática com quatro aulas semanais no 2º e 3º ano de curso, totalizando
carga horária de 240 horas durante o curso), Fundamentação da Educação; Estrutura e
Funcionamento do I Grau e Didática e Prática de Ensino e Estagio Supervisionado.
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A partir da 2º Turma (1984) até o ano de 1990, a carga horária do Estágio foi ampliada
de 150 horas para 300 horas e o curso de Magistério com quatro anos de duração. Na Grade
Curricular22 de 1991, a carga horária do Estágio Supervisionado passa a ter 400 horas dividida
em 120 horas, a partir do 2º e 3º anos de curso e 160 horas no 4º ano, como destaca a Figura
10.
Figura 10 - Estrutura Curricular do curso Magistério, 1983.

Fonte: Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento.

Na oferta da primeira turma do curso de Magistério, conforme o depoimento da
Professora Marli Teline, coordenadora da escola em 1983, houve troca da Professora do
Estágio Supervisado e a ausência de registros pela professora sobre as avaliações cursistas, o
que causou constrangimento e dificuldades para a gestão da escola. Como consequência os
22

Apresentada na página 105 (Figura 32) desse estudo.
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alunos tiveram que repetir todo período de observação e Relatório de estágio que já haviam
realizado e esta atitude desmotivou vários alunos que acabaram desistindo do curso.
No decorrer de outras turmas, um agravante era a falta de professores graduados para
ministrar aulas, principalmente nas disciplinas específicas do currículo do curso de
Magistério. Há escassez de material didático para o planejamento das aulas, a ausência de
livros didáticos específicos para o Magistério que neste período eram distribuídos
gratuitamente pelo MEC.
Os professores que atuavam no Magistério eram responsáveis pela compra dos livros
para ministrar as aulas e/ou elaboravam apostilas a partir de outras referências e materiais de
outros colegas, pois, alguns professores vieram principalmente do estado de São Paulo e
trouxeram consigo materiais de formação de Magistério. Reutilizavam os materiais para
planejar as aulas e orientar o estágio supervisionado no curso de Magistério em Nova
Brasilândia. Assim, vencendo os desafios, a Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento
ofereceu o Curso de Magistério por onze anos, titulando 157 professores no município.
O segundo curso de Magistério em nível de 2º grau que ocorreu em Nova Brasilândia
refere-se ao curso ofertado na modalidade a distância denominado Formação para Professores
Leigos - Logos II, direcionado pela LDB 5.692/71, os Pareceres nº.699/72, 853/71, 45/72 e
349/72 (BRASIL, 1975).
O órgão escolhido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) para a execução do
Programa inicialmente foi o Departamento Estadual de Ensino (DSU) extinto em 1979,
quando seus encargos foram transferidos para as Subsecretarias de Ensino Supletivo (SESU)
ficando o programa sob os cuidados, até 1981. Os materiais didáticos ficaram sob os cuidados
do Centro de Ensino Técnico de Brasília (CETEB).
O Projeto Logos inicialmente acontece em nível federal em caráter de urgência
(1973/1975) com o intento de ampliar o atendimento da população entre 7 e 14 anos que
exigia do governo uma solução rápida para habilitar profissionalmente aproximadamente
200.000 professores leigos (não titulados) em exercício no Magistério e nas séries iniciais das
escolas de 1º grau do país.
A habilitação desejável para o Magistério teria que ser em nível de 2º grau, porém, a
princípio não seria possível, a grande maioria dos professores leigos não possuíam sequer o
antigo ginásio completo, muitos deles sem o antigo curso primário concluído (BRASIL, 1975,
p.9).
Considerando essas premissas, emerge no contexto educacional brasileiro o Projeto
para Professores Leigos - Logos I, com a finalidade de qualificar por meio do ensino
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supletivo, os professores em nível de 1ºgrau. Após obtenção de resultados positivos, o
Departamento Estadual de Ensino (DSU) projeta e lança em 1975, o curso de formação –
Logos II que trataria da habilitação de professores Leigos para o Magistério (nível de 2º
Grau), utilizando-se do mesmo sistema de ensino por meio da Educação a Distância (EAD)
utilizada no Logos I, devido ao sucesso dos resultados alcançados na primeira etapa do
Projeto.
Na pesquisa de Mestrado realizada por Gouveia (2016) sobre o Projeto Logos II no
estado de Rondônia, a pesquisadora destaca que inicialmente o Projeto Piloto do Logo II,
(Figura 11) tinha como objetivo “habilitar professores não titulados, para abastecer de
recursos humanos apropriados à Educação, esses mesmos entes da federação, o que o
MEC/DSU, chamou de retroalimentação” (GOUVEIA, 2016, p.61), e, atendeu aos estados de
Piauí, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e Rondônia.
Figura 11 - Organograma do Projeto-Piloto do Logos II

Fonte: BRASIL, 1975, p. 17.

Gouveia (2016, p.61) destaca que no encerramento do projeto, o programa já abrangia
19 Estados: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina, Sergipe e Território Federal
Roraima, Piauí, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e Rondônia, conforme aponta a Figura
12.
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Figura 12 - Estados que implantaram Projeto Logos II.

Fonte: Gouveia, 2016, p.61.

Em Mato Grosso, o Secretário de Educação e Cultura, Milton Armando Pompeu de
Barros, homologou a Resolução nº 90, referente ao Projeto Logos II - Habilitação para o
Magistério, que foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, como
destaca o Art. 1º no documento, cujos recursos financeiros eram provenientes do convênio
entre o DSU/MEC e a Secretaria de Educação e Cultura de Mato Grosso.

Artigo 1°: Fica aprovado o Projeto Logos II- Habilitação para o Magistério exercício
1980, que será executado com recursos financeiros conveniados entre o DSU/MEC e
a Secretaria de Educação e Cultura de Mato Grosso no valor global de CR$
522.000,00 (Quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros) com o objetivo de habilitar
professores não qualificados das redes públicas e particular em efetivo exercício do
magistério nas quatro primeiras séries do 1º grau. Artigo 2º: A execução controle e
avaliação do Projeto bem como a prestação de contas dos recursos nele consignados
serão de responsabilidade direta do órgão próprio da Secretaria de Educação, nos
termos da legislação vigente. Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato
Grosso (MATO GROSSO, 1980, p. 23).

Com este cenário, as prefeituras municipais que aderissem ao Projeto Logos II teriam
apoio da Secretaria de Educação e Cultura do estado, mas, deveriam também contribuir com
as despesas do curso, oferecendo os centros de estudo para os participantes e Supervisor
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docente para acompanhar e orientar os cursistas em suas dúvidas e momentos de avaliação e
acompanhamento dos Estágios na escola.
Desta forma, Nova Brasilândia aderiu ao Programa Logos II no ano de 1983, sendo
representado pelo Núcleo Pedagógico de nº 43, situado na sede do município. O curso era
exclusivo aos professores leigos que lecionavam nas escolas municipais urbanas e/ou rurais e
não tinham habilitação específica para atuação no Magistério.
De acordo com os relatos dos professores cursistas que frequentaram o Logos II no
município, “no final da década de 1970 e início da década de 1980 o ingresso na carreira
pública docente se dava por indicação de pessoas influentes nas diversas comunidades e que
gozavam de certo prestígio político junto ao poder público”. Essas pessoas apontavam o nome
do futuro professor que nem sempre possuía grau de instrução adequado para atuar em sala de
aula, não tendo curso superior e/ou ensino médio completo.
A partir da demanda dos cursos de Magistério no município, tornou-se obrigatório a
formação mínima para que os professores continuassem em sala de aula, como determinava a
Lei nº. 5.692/71, obrigando assim, todos os professores fazer o curso de Magistério. Segundo
os dados do IBGE de 1985, era estimado em Nova Brasilândia 17.180 habitantes e os dados
de matrícula apontavam aproximadamente 2.500 crianças nas duas escolas da zona urbana,
200 crianças distribuídas em quatro Grupos de pequenas Escolas Isoladas rurais. Sendo que
ainda havia uma escola em construção com sete salas de aula em um distrito do município,
para aproximadamente mais 175 alunos.
Com base nos dados, havia grande necessidade de professores preparados para atender
a grande demanda de alunos nas escolas do município e para resolver essa situação, contava
com os futuros professores que cursavam o Magistério, tanto da Escola Estadual Padre José
Maria do Sacramento, quanto o Logos II para minimizar os problemas educacionais do
município.

Levar em consideração que estamos tratando de ensino supletivo, cuja característica
curricular é circunstancial por excelência e sempre voltada para a necessidade do
aprendiz, diagnosticada mediante identificação de estágio de conhecimento e
habilidades sobre o que se tem programado para ele. Por esta razão e por tratar o
projeto Logos II de curso para habilitar professores, todo currículo norteia-se em
uma dinâmica dirigida, apoiada na atuação do professor na sala de aula (BRASIL,
1975, p. 51).

Desta forma, o curso Logos II era na modalidade de Ensino a distância, e os cursistas
eram orientados por Supervisores do Núcleo Pedagógico do município para estudar os
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conteúdos dos 205 módulos, que deveriam ser finalizados no prazo de 28 a 30 meses. E, os
cursistas tinham que estudar e fazer as avaliações de aproximadamente 7 módulos por mês.
A grade curricular do Programa era composta por 28 disciplinas (3.480 h), sendo
divididas em duas categorias (Geral e Especial) e mais até 2.000 horas de estágio
supervisionado (Figura 13). Porém, no município de Nova Brasilândia foram trabalhadas
500 horas de Estágio que na Prática de Ensino, o aluno-mestre compreenderia a estrutura,
organização e funcionamento da escola de 1º grau por meio de atividades diversas e
observações diretas para agir técnica e cientificamente no laboratório onde trabalha, com o
estágio supervisionado, tendo sempre em vista a série na qual está atuando (BRASIL, 1975,
p.56).
Figura 13 - Estrutura Curricular - Projeto Logos II.

Fonte: BRASIL, 1975, p. 57.
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A Educação Geral baseava-se na “legislação pertinente aos conteúdos relativos ao
ensino de 1º e 2º graus e foi subdividido em 12 disciplinas e 106 módulos” (CETEB, 1984,
p. 16) classificados em nível crescente de dificuldade. Já a parte de Educação Específica,
constava “18 disciplinas que eram distribuídas em 99 módulos, igualmente sequenciados,
dos assuntos mais simples aos mais complexos” (CETEB, 1984, p. 16).
Os materiais pedagógicos do curso eram organizados em forma de módulos
compostos por fascículos que continham entre 20 a 40 páginas e abrangiam as disciplinas:
Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Educação Artística, Geografia, História,
Organização Social e Política do Brasil/OSPB, Educação Moral e Cívica, Matemática,
Ciências Físicas e Biológicas, Programas de Saúde, ou de Formação Especial como
Psicologia Educacional, Sociologia Educacional, Didática Geral, História da Educação
entre outras. De acordo com a Proposta curricular, a prioridade para fixação dos conteúdos
considerava:
Os aspectos biológicos, psicológicos e sociológicos contribuirão para integrar o
educando no seu desenvolvimento e no seu ajustamento ao meio. Os aspectos
históricos demostrarão os fins da educação na mudança das estruturas sociais e
nos sistemas educacionais, máxima no modelo brasileiro. Em Estrutura e
Funcionamento do Ensino do primeiro grau estudar-se-ão os fundamentos legais,
técnicos e administrativos do nível escolar em que vai atuar o aluno-mestre. Em
didática enfocar-se-ão a metodologia e as técnicas de ensino, sob os aspectos de
planejamento, execução do ato docente-discente e verificação da aprendizagem.
Em prática de ensino, o aluno-mestre compreenderá estrutura, organização e
funcionamento da escola de 1º grau por meio de atividades diversas e
observações diretas para agir técnica e cientificamente no laboratório onde
trabalha, com seu estágio supervisionado, tendo sempre em vista série em que
está atuando. Salienta-se que no ensino de 1º grau até a 4ª série a aprendizagem
desenvolver-se-á através de atividades (BRASIL, 1975, p.56).

O Estágio Supervisionado, componente curricular obrigatório referia-se ao
cumprimento de horas pelos cursistas na participação das sessões denominadas de
microensino23 que iniciavam com momentos de orientação com a presença do Orientador ou
Supervisor Docente (OSD). Posteriormente eram ministradas as microaulas com lições curtas
num tempo de 5 a 25 minutos para um grupo pequeno de estudantes que eram constantemente
acompanhados e avaliados (GOUVEIA, 2016, p.128).

23

O microensino foi criado na década de 1950, pelos professores da Universidade de Stanford, Califórnia – EUA
e, em sua concepção original, chamava-se micro-teaching e tinha o objetivo de “treinar professores inexperientes
a lecionarem para alunos reais, mas passou a ser empregado no treinamento de professores sênior e em aulas
lecionadas a alunos “fictícios”(VELUDO-DE-OLIVEIRA, 2013, p.2).
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As sessões de Microensino tinham como objetivo capacitar o professor a planejar
aulas, buscando a comprovação para mudança comportamental dos estudantes envolvendo-os
na realização de experiências de ensino para o treinamento de cinco habilidades que deveriam
adquirir e aplicar em sala de aula: fazer perguntas, dar exemplos, aumentar a participação do
aluno nas atividades propostas no decorrer das aulas, estimular e reforçar a aprendizagem
(CETEB, 1984, p. 34).
O planejamento das sessões de Microensino ocorria nos Encontros Pedagógicos, no
Núcleo Pedagógico na zona urbana do município, onde também aconteciam os momentos de
socialização e interação, organizados pelos Orientadores Supervisores Docentes com os
cursistas para trocar experiências pedagógicas em sala de aula e tirar dúvidas relacionadas às
atividades dos módulos que demonstravam ser complexas. Esses encontros perfaziam a carga
horária de 8 horas e ocorriam aos sábados. Porém, devido muitos professores morarem na
zona rural, lugar de difícil acesso, os encontros em Nova Brasilândia eram realizados durante
6 horas a cada 15 dias.
Essa organização metodológica do curso facilitava o acesso e a participação dos
professores que trabalhavam durante o dia e tinha a oportunidade de se dedicar aos estudos
em casa à noite e/ou nos finais de semana. Os Núcleos Pedagógicos ficavam abertos finais de
semana (sábado e domingo) para tirar as dúvidas ou fazer estudos em grupos.
Com muita dificuldade durante o percurso, os estudantes venceram os obstáculos e os
alunos da primeira turma do curso Logos II concluíram o curso no ano de 1986. A frase
escolhida para epígrafe do convite de Formatura do Logos II, deixa evidente que em meio às
adversidades para trabalhar e estudar havia uma viva esperança de um futuro próspero,
autoaprendizagem e compromisso com a educação das crianças que eram atendidas por estes
professores: “Saber é a única luz que não se apaga”, como mostra a Figura 14.
Figura 14 - Curso de Magistério - Projeto Logos II,1986.

.
Fonte: Acervo pessoal Rose Bonfim Lopes.
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Por meio do Curso Logos II foram formados 145 professores, sendo 22 do sexo
masculino e 125 do sexo feminino no município até o seu término em 1993. Sendo que,
muitos desses professores, deram seguimentos em seus estudos, concluindo a graduação em
Pedagogia e, hoje, já se encontram aposentados.

Figura 15 - Formandos 1ª Turma de Magistério - Curso Logos II, 1986.

Fonte: Acervo pessoal, Antônio de Lima.

Os desafios relacionados à formação de professores de Magistério no município não
impediram que os cursos na modalidade presencial e/ou a distância apresentassem êxitos, com
a adesão de alunos que neste período foram aumentando e, consequentemente o número de
professores com formação inicial concluída para ministrar aulas no Ensino Fundamental das
escolas de Nova Brasilândia, aumentaram consideravelmente, melhorando a qualidade do
ensino no município.
O terceiro e último curso de Magistério ofertado em Nova Brasilândia, ocorreu no ano
de 1999 com o Programa Proformação. Ainda havia no município professores ministrando
aulas no Ensino Fundamental sem ter concluído o Ensino Médio, devido os cursos de
Magistério do Programa Logos II não serem mais ofertados e, também, ter encerrado, no ano
de 1996, o Magistério da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento.
Sendo assim, o município aderiu ao curso de Magistério para professores leigos,
Programa Proformação, que teve início no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em
1999, ampliando-se visivelmente a partir do ano 2000 para mais treze estados brasileiros:
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Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Rondônia, Sergipe e Tocantins.
O curso autorizado pelo Parecer CEB 15/98 da Câmara de Ensino Básico do Conselho
Nacional de Educação, define as diretrizes curriculares para o ensino médio e os referenciais
para a formação de professores, proposto pela Secretaria de Ensino Fundamental do MEC
(SEF/MEC), aprovado pelo CNE (Resolução CEB nº 2199) e nos Parâmetros Curriculares
Nacionais/PCN (CUNHA, 2000, p.15).
De acordo com o Manual de Operacionalização do Programa Proformação, o curso
tinha como objetivos: habilitar os professores cursistas em nível Médio no Curso do
Magistério; elevar o grau de conhecimento e de competência profissional dos docentes e
contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e do desempenho escolar dos
alunos na rede pública.
Nessa perspectiva, Gatti (2000) afirma que o programa tinha por meta prover
formação de base continuada a professores em exercício, especialmente aos que não tinham
sequer a formação mínima pedida pelas normas vigentes. Desta forma “O Proformação” era
um projeto que se enquadrava nesse cenário e a autora ainda esclarece que a matriz curricular
proposta pelo Proformação garantiria um trabalho que faria a união da teoria com prática por
meio de um “núcleo integrador” que perpassava todos os módulos do programa.
A Matriz Curricular do curso Proformação (Quadro 2) foi articulado em quatro “eixos
integradores” – Educação, sociedade, cidadania; A escola como instituição social;
Organização do ensino e trabalho escolar; Teoria e prática educativa e especificidade do
trabalho docente – e por “projetos de trabalho” que visam às ações de integração
escola/comunidade. Agregadas ao eixo integrador acham-se as áreas temáticas que oferecem
conteúdos básicos que permitam uma reflexão referenciada do trabalho educacional na escola
e em sala de aula. Essas áreas são: Linguagens e Códigos; Identidade, Sociedade e Cultura;
Matemática e Lógica; Vida e Natureza; Fundamentos da Educação; Organização do Trabalho
Pedagógico (CUNHA, 2000. p.18).
Quadro 2 - Matriz Curricular Proformação, 2000.
Núcleo Integrador

Módulos

Áreas Temáticas
1
Linguagens
e Códigos

2
Identidade
Sociedade e
Cultura

3
Matemáti
ca Lógica

4
Vida
e Natureza

5
Fundamentos
da Educação

6
Organização
do Trabalho
Pedagógico

Eixos
Integradores

Pro
jeto
s de
tra
bal
ho
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Sistemas
Simbólicos

Sociologia
Filosofia
Antropologia

Matemática
I

Língua
Portuguesa I

História
Geografia I

Matemática
II

a
2
º

3
a

4
a

Língua
Portuguesa
II Língua
Estrangeira
I
Língua
Portuguesa
III Língua
Estrangeira
II

Matemática
III

História
Geografia II

Biologia
Física
Química I

Educação,
Sociedade e
Cidadania

Fundamentos
Sócio Filosóficos

Psicologia Social

Sistema
Educacional
Brasileiro

Biologia
Física
Química II

Psicologia
Escolar

Bases
Pedagógicas
do Trabalho
Escolar

Biologia
Física
Química III

História da
Educação

Ação Docente e
Sala de Aula

A Escola
como
Instituição
Social
Organização
do Ensino e do
Trabalho
Escolar
Teoria e .
Prática
Educativa e
Especificidade
do Trabalho
Docente

Fonte: BRASÍLIA – MEC/FUNDESCOLA, 2000. p.18.

Além das atividades relativas às seis áreas temáticas, o Programa inclui também os
Projetos de Trabalho - são atividades desenvolvidas pelo Professor cursista sob a forma de
pesquisa e/ou ação pedagógica no campo dos conteúdos específicos (história, geografia,
literatura, linguagem oral, aspectos da cultura e questões ambientais locais ou outros
campos do conhecimento definidos pelos respectivos Conselhos Estaduais de Educação),
complementares aos conteúdos da base nacional.
O terceiro curso de Magistério no município foi desafiador, muitos cursistas que
teriam que participar do curso e tinham concluído o 1º grau e/ou 2º grau Propedêutico e, já
ministravam aula nas escolas municipais há muitos anos, achavam que não era mais
necessário participar de uma formação pedagógica complementar para melhorar a sua
prática docente.
Segundo o depoimento da Professora Rose Bonfim Lopes, que ocupava a função
de Secretária de Educação no ano de 2000, e, logo após, ela relata: “tive que ir na casa de
alguns professores para fazer a inscrição e formar essa turma do Proformação, pois,
muitos achavam desnecessário fazer o Magistério, porque já exerciam a profissão há
muito tempo” (Entrevista concedida em 30/03/2020).
Após conseguir formar a turma, o município atendeu e apoiou a metodologia do
curso de formação “Proformação” na modalidade de educação a distância, utilizando-se de
materiais auto instrucional (impressos e vídeos), serviço de apoio à aprendizagem,
atividades coletivas e atividades individuais.

Intregração Escola-comunidade

1
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A Fase Presencial constava de 15 dias de atividades com o Professor Cursista. No
início de cada Módulo recebiam orientações de professores do Programa que eram
realizadas no período de férias, nas agências formadoras locais (AGF) especificamente no
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Professores (CEFAPRO), em Cuiabá e o
trajeto e estadia na capital era ofertado pelo município de Nova Brasilândia.
Para apoiar os cursistas, a prefeitura também, disponibilizou dois tutores para
acompanhar as atividades desempenhadas nas escolas, que já faziam parte das atividades
práticas avaliativas do curso e nos encontros quinzenais que ocorriam no próprio
município. Esses encontros contavam com momentos de socialização, discussão e
avaliação das atividades desempenhadas em sala de aula por cada cursista e direcionava o
replanejamento para as próximas atividades, recebendo orientação e auxílio dos Tutores
nas dificuldades.
Neste período, aconteciam quinzenalmente as reuniões aos sábados, destinados aos
encontros com a participação dos cursistas com a presença do tutor local (em Nova
Brasilândia), que provia orientações, suporte à aprendizagem, acompanhamento do
trabalho e desempenho do Professor Cursista. Durante a reunião, apresentava-se vídeo
dando encerramento aos estudos da quinzena e prática docente.
A Professora Rose Bonfim Lopes, relata que houve um grande avanço nas políticas
educacionais na sua gestão, pois, a situação educacional do município de Nova Brasilândia
era difícil de atender, devido o número de escolas na zona rural e as condições do difícil
acesso às unidades escolares.

Quando iniciei os trabalhos na Secretaria de Educação de Nova Brasilândia,
existiam muitas pequenas escolas que ofertavam da 1ª a 4ª série do Ensino
Fundamental, espalhadas por todo o município com situação precária de
atendimento e, com poucos alunos frequentando as aulas. Assim, fizemos uma
avaliação dessa situação e polarizamos quatro escolas mais centralizadas na zona
rural, para melhorar a infraestrutura e atender os alunos de cada região, por meio
de transporte escolar. Porém, alguns lugares, não foram possíveis desfazer-se das
pequenas escolas isoladas, devido ser muito longe de outras escolas e da zona
urbana do município. Desta forma, mesmo com esse redimensionamento o
município, no ano de 2002, ainda possuíam doze escolas rurais e uma escola de
Educação Infantil na Zona Urbana. Sendo que, as demais escolas que ofereciam o
Ensino Fundamental e Ensino Médio na cidade eram as escolas Estaduais do
município (LOPES, entrevista concedida em 30/03/2020).

A professora ainda relata que as escolas municipais rurais não tinham o Projeto
Político Pedagógico (PPP) e após o início de sua administração com o redimensionamento das
escolas Isoladas começaram a atuar nas escolas municipais duas coordenadoras Pedagógicas,
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que orientaram a gestão das escolas na formulação do Projeto Político Pedagógico de acordo a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente.
Segundo a depoente houve também neste período, a criação dos Conselhos de
Educação municipal e a elaboração do Plano de Carreira de Educação municipal. Afirma que
os encontros quinzenais do Proformação também, oportunizaram a discussão de muitos
assuntos relacionados com a evolução das políticas educacionais e melhorar a educação no
município.
As fontes evidenciam que apesar da legislação e os Programas Curriculares dos três
cursos de Magistério em nível de 2º Grau, oferecidos aos professores primários do município
de Nova Brasilândia, terem aspectos comuns a nível federal e estadual, houve peculiaridades
em suas propostas teóricas e práticas no município, seja para atender as necessidades de
formação dos cursistas e/ou para se encaixar nas possibilidades orçamentárias da gestão
municipal devido às dificuldades sociogeográficas.
Entretanto, a partir desse estudo percebe-se êxitos que caracterizaram a formação
inicial dos professores no município, pois, nessa última turma, concluíram o curso de
Magistério por meio do Proformação: 01 turma, totalizando 22 cursistas de Nova Brasilândia;
16 cursista do município de Planalto da Serra, totalizando 36 professores que se formaram
como destaca a Figura 16, a sessão solene de Juramento da Cerimônia de Formatura no
município.

Figura 16 - Formandos Proformação, 2000.

Fonte: Arquivo pessoal Rose Bonfim Lopes.
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Dessa forma, o final do curso foi celebrado pelos cursistas na presença de autoridades
políticas do município que os homenagearam (Figura 17). Sendo que dez professores
formados nessa turma, concluíram posteriormente a graduação em Licenciatura e ainda atuam
ativamente nas escolas do município.
Figura 17 - Formatura Proformação, 2000.

Fonte: Arquivo pessoal Rose Bonfim Lopes.

Atualmente, um dos egressos é Secretário de Educação do município e desempenha
uma gestão significativa e comprometida com a formação de professores. Tem investido em
cursos de formação em parceria com o CEFAPRO e outras instituições promovendo assim, a
formação continuada para os professores da rede municipal.

2.3 - A Legislação e os Programas Curriculares do curso de Magistério

Para mapear as prescrições oficiais que normatizaram os Cursos de Magistério, no
período de 1975 a 2000 no Brasil, foi realizado um trabalho cuidadoso de identificação,
organização e análise das normatizações federais e estaduais por meio de consultas,
majoritariamente em repositórios digitais de sites oficiais do governo federal, que reúne
legislações, livros e documentos relacionados ao tema estudado.
Os documentos observados como a Lei nº 5692/71 que muda o antigo curso Normal
para uma das habilitações profissionais do 2º grau, tendo seu currículo organizado por meio
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do Parecer do CFE nº 45/72 e normatizada pelo Parece CFE nº 346/72, essas legislações
ficaram vigentes até 1999.
O Parecer CNE/CEB nº 16/99, homologado pelo Ministro de Estado da Educação em
25/11/99 (D.O.U. 26/11/99), definiu novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional de Nível Técnico e a Resolução CNE/CEB nº 04/99 de 08/11/99 para esse fim,
foi publicada em 22 de dezembro de 1999.
O Parecer 33/2000 aprovado em 07/11/2000 prevê um novo prazo final para o período
de transição para a implantação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional de Nível Técnico que foram definidos para o ano de 1999.
O artigo 18 da Resolução CNE/CEB nº 04/99 define que “a observância destas
diretrizes será obrigatória a partir de 2001, sendo facultativa no período de transição
compreendido entre a publicação desta Resolução e o final do ano 2000”. A relevância dessa
caracterização temporal entre as normativas oficiais se fez necessária, devido as (crase) três
fases do curso de Magistério destacadas nesse estudo ficarem empreendidas na organização
curricular, por meio Parecer do CFE nº 45/72 que também foi seguida pelo governo de Mato
Grosso.
Neste contexto, a habilitação Específica para o curso de Magistério era dividida em
três anos de duração e habilitava o professor para trabalhar de 1ª a 4ª série do 1º grau e na
Educação Infantil. Porém, a Lei nº 5692/71, no artigo 30, parágrafo 1º, aumentou de forma
opcional a formação para 4 anos, dando possibilidade ao professor de habilitar-se para
também atuar nas 5ª e 6ª séries do 1º grau.
Anterior a Lei nº 5692/71, o curso Normal habilitava professores regentes para o
primário a nível ginasial, e a nível colegial habilitava professores primários. Com a nova Lei,
o curso passou ter uma formação mínima exigida a nível ginasial e 2º grau (que correspondia
ao antigo colegial).
O Parecer CFE, nº 349/72 em consonância com o artigo 5º da Lei 5692/71 distribuiu
as disciplinas do currículo escolar em duas partes: de Educação Geral e Formação Especial. O
artigo 5º da Lei nº 5692/71, no seu parágrafo 1º, alínea b, estabelece que no ensino de 2º grau
deveria ser priorizada a parte de formação especial, como também, normatiza o Parecer do
CFE, nº 349/72 diz que a educação geral, terá como objetivo básico a formação integral do
futuro professor e deverá, a partir do segundo ano, oferecer os conteúdos dos quais ele se
utilizará diretamente na sua tarefa de educador (BRASIL, 1972).
Desta forma, o domínio dos conteúdos da formação geral abrangendo as disciplinas do
núcleo comum e as do artigo 7º da lei 5692/71 foram: Comunicação e Expressão (Língua
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Portuguesa e Literatura Brasileira, Educação Artística e Educação Física); Estudos Sociais
(Geografia, História, Educação Moral e Cívica, OSPB); Ciências (Matemática, Ciências
Físicas e Biológicas, Programas de Saúde), que ficaram restritas ao 1º ano.
Entretanto, as disciplinas que se tornaram obrigatórias no núcleo comum pelo artigo 7º
da LDB 5.692/71 (EMC, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde) e,
também a disciplina OSPB aparecem distribuídas nas áreas de conhecimentos explicitadas
acima, sendo uma exigência do Parecer do Conselho Federal de Educação de nº 540/77, que
essas disciplinas deveriam “percorrer todas as ações educativas”, e serem integradas aos fins
da educação. No 2º e 3º anos se a escola escolhesse ofertar o 4º ano, predominariam os
conteúdos da Formação Especial: Fundamentos da Educação, Estrutura e Funcionamento do
Ensino de 1º grau, Didática (incluindo Prática de Ensino).
O texto do Parecer do Conselho Federal de Educação, nº 349/72 demonstra pressa em
alcançar os objetivos propostos e, decreta dois programas que deveriam ser desenvolvidos
concomitantemente: qualificação e atualização dos professores em exercício e a formação dos
novos professores para atender às exigências expressas na Lei dizendo que esses Programas
deveriam ser prioritários e desenvolvidos em regime de urgência, considerando a grande
responsabilidade do professor no processo educacional. Afirmando também, a situação de
urgência e necessidade da implantação do Magistério no Brasil.
Essa conjuntura, que é a de fazer o difícil e fazê-lo em grande escala e depressa,
obriga-nos a planejar a formação do magistério, no Brasil, em termos equivalentes
aos de uma guerra já em curso. Isso força-nos à mobilização de todo o sistema
escolar para o ataque do problema de formação de um magistério em ação,
associando seu treinamento à prática mesma no ensino (BRASIL, 1972, p.2).

O documento ainda descreve que o problema da formação de Magistério é um dos
maiores da educação brasileira. Somente pela reformulação da filosofia de sua formação era
possível introduzir na expansão do sistema escolar, as forças de revisão, reforma e correção
que se impõe para gradual reconstrução. Ainda de acordo com o Parecer: “É consenso geral
que a chave para essa expansão educacional, cuja necessidade para o desenvolvimento
econômico, social e político é reconhecida, está condicionada a um grande movimento
renovador na formação de professores” (BRASIL, 1972, p.2).
Outro grande desafio para a formação de professores foi apresentado no Parecer CFE,
nº 349/72 que se refere aos recursos humanos que, segundo o documento, constitui-se um dos
maiores obstáculos no programa de atualização e expansão do ensino de 1° e 2° graus.
Envolvem aspectos de qualidade que vão desde a filosofia de formação, recrutamento e
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manutenção dos quadros até a captação e distribuição dos fundos necessários à concretização
do que se planeja.
Torna-se, por isso, tarefa essencial e prioritária: a formação de professores em bases
adequadas e um número suficiente para atender à população escolarizável, a
habilitação do pessoal despreparado já em exercício – cerca de 43% no antigo ensino
primário e 64% no médio; a instituição de incentivos que atraiam para o exercício do
Magistério o pessoal titulado que não exerce, a criação de condições de exercício da
profissão que propiciem a melhoria dos padrões de educação (BRASIL, 1972, p.2).

Em relação às características da formação pedagógica, estão descritos no Parecer do
Conselho Federal de Educação, nº 349/72, que o professor deve ser preparado pelo curso de
Magistério com conhecimentos básicos suficientes para resolver ensinar os alunos e resolver
conflitos e situações inesperadas que possa surgir em uma sala de aula. Ainda ressalta uma
fala de Anísio Teixeira24 que compara ensinar como uma Arte, onde é necessária “uma
filosofia, uma ciência e uma técnica, inspiradas pelo sentimento que dá a arte seu poder de
comunicação e comunhão” (BRASIL, 1972, p.2). Descreve a complexidade do fazer
pedagógico e compara com o ofício de um médico para justificar que ensinar deve partir de
um conhecimento técnico, como prevê a Lei nº 5692/71.

O problema do professor lembra o problema do médico clínico, com seus métodos
de observação, de diagnóstico e de terapêutica neles se combinando todos aqueles
elementos de ciência e de arte. Em relação a educação poderia haver um tratado de
clínica geral educativa. A diferença fundamental da medicina está em quem cuida
dominantemente dos acidentes da saúde, enquanto a educação vale pela formação
universal do ser humano, em toda a sua complexidade. A educação é um processo de
interação dos elementos constitutivos da natureza humana - os inatos e os
hereditários, e mais os adquiridos na "segunda natureza;" com os da sociedade - a
língua, as instituições, os costumes, e mais a religião, a ciência, a indústria e a arte
(BRASIL, 1972, p.3).

Nesse sentido, o documento ainda destaca a importância do professor no Processo
educativo, afirmando que tem grande responsabilidade profissional e será plenamente
adquirida quando compreender os amplos objetivos da educação, e a importância da obra
educativa no desenvolvimento do País.
A proposta Curricular apresentada pelo Parecer CFE, nº 349/72, mostra a sugestão de
conhecimentos para a preparação do professor cursista de Magistério referenciadas nas áreas

24

Anísio Spínola Teixeira (Caetité, 12 de julho de 1900 - Rio de Janeiro, 11 de março de 1971) foi um jurista,
intelectual, educador e escritor brasileiro.
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de conhecimentos vinculadas à Educação Geral, ministradas apenas no 1º ano de formação do
curso, com as seguintes orientações:
A área de Comunicação e Expressão visará à aquisição de esquemas básicos de
conhecimento sobre a Língua Portuguesa e a Literatura Brasileira, levando a estudos
sobre linguagem e a literatura infantil, integrando-se, através de Unidades, à
educação artística e educação física. Em estudos Sociais, a História, a Geografia, a
OSPB e a Educação Moral e Cívica deverão conduzir o professorando a uma
redescoberta de sua própria região, através de estudos sobre seu Estado, a evolução
social e econômica que ali se operou desde o início de sua colonização, de forma
que ele sinta a dimensão que a sua participação neste processo poderá ter e dele
participar. Incluir-se-á também em Estudos Sociais, o ensino das normas de trânsito,
nos termos do Par. 34/72. Através das Ciências Físicas e Biológicas, os futuros
professores deverão conhecer os fatos científicos sobre os quais se baseiam os
conceitos fundamentais e as teorias das Ciências, reconhecer o seu espírito e apreciar
seus métodos compreendendo que as Ciências não podem prescindir dos métodos
empíricos, culminando pela organização de um sistema de interferência e raciocínio
que nelas se baseiam. Na Matemática deve-se focar sua estrutura básica, conduzindo
o professorado a realizar todo o encadeamento de ações para que possa, futuramente,
levar o educando, com apoio em situações concretas, a compreender as estruturas da
realidade e suas relações, deixando em segundo plano a aquisição de mecanismos
puramente utilitários para a solução de problemas práticos. Sem dispensar a
habilidade do cálculo mental, deve-se entender que esta não constitui um fim,
incluindo-a em construções lógicas mais amplas, das quais resulta (BRASIL, 1972,
p.5).

Em relação aos conteúdos da Formação Especial do Currículo (2º, 3º anos e 4º ano do
Magistério) as disciplinas ofertadas: Fundamentos da Educação, Estrutura e Funcionamento
do Ensino de 1º grau e Didática (incluindo Prática de Ensino), destacam as seguintes
orientações, como apresenta o Quadro 3.
Quadro 3 - Formação Especial do Currículo de Magistério.
FUNDAMENTOS DA

ESTRUTURA/FUNCIONAMENT

DIDÁTICA/PRÁTICA DE

EDUCAÇÃO

O DO ENSINO DO 1° GRAU

ENSINO

Abrangerão, entre outros os

Serão

dos

Estudos relativos à Metodologia

aspectos

fundamentos

e

do Ensino, sob os aspectos de

administrativos do nível escolar em

planejamento, de execução do

da

que o futuro mestre irá atuar. Deve o

ato

educação. O aspecto histórico

futuro professor saber utilizar os

verificação da aprendizagem,

visará

do

conhecimentos adquiridos no estudo

conduzindo à Prática de Ensino.

papel da Educação na mudança

do diagnóstico do sistema educacional

Os três procedimentos não são

das estruturas sociais e dos

do Brasil, tomando conhecimento dos

apenas interdependentes, como

sistemas

problemas,

não raro, indissociáveis, pois,

biológicos,

psicológicos,
históricos

ao

sociológicos,

e

filosóficos

conhecimento

educacionais,

com

estudados

a

legais,

suas

partir
técnicos

causas

e

docente/discente

ênfase para o caso brasileiro. Os

consequências, a fim de que, ciente de

enquanto

aspectos

sua

implica

psicológicos,

parcela

de

responsabilidade,

o
em

e

de

planejamento
previsão

da
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biológicos
deverão

e

sociológicos

contribuir

conhecimento
educando
desenvolvimento

para

integrado
no
e

o

procure solucionar ou atenuar os

execução,

esta

já

problemas, diminuindo seus efeitos.

planejamento em ação.

é

o

do
seu

no

seu

ajustamento ao meio.
Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

O Parecer CFE, nº 349/72 também ressalta a relevância do papel do professor que
supervisiona o estágio, enfatizando que o supervisor terá que acompanhar o estagiário e
avaliar o trabalho realizado pelo estudante.
A flexibilidade do Parecer CFE, Nº 349/72 admite variações não somente de carga
horária, mas também do número de períodos letivos que seja inclusa cada disciplina e,
eventualmente, área de estudo ou atividade (BRASIL, 1972, p.7) que possibilitou as
modalidades presencial e de Educação a Distância-EAD de Magistério que foram ofertadas no
município de Nova Brasilândia.

A flexibilidade da estrutura curricular proposta possibilita que os Conselhos
Estaduais de Educação e os estabelecimentos de ensino, sem fugirem, às diretrizes
básicas aqui traçadas, reorganizem seus próprios currículos, acrescentando novos
estudos, ou remanejando os já previstos. Isto porque os que aqui estão relacionados
poderão ser tratados como disciplinas (com duração anual ou semestral), integradas
através de projetos, ou ainda, como partes de uma disciplina. É preciso não esquecer
o parágrafo 2.° do artigo 6.° que consta no Parecer CFE, Nº 349/72: "No ensino de
2.° Grau, admitir-se-ão variações não somente de carga horária como do número de
períodos letivos em que seja incluída cada disciplina e, eventualmente, área de
estudo ou atividade (BRASIL, 1972, p.7).

Destaca ainda, que o ideal de melhorar sua prática pedagógica é indispensável e
inerente ao trabalho do professor e que, a escolha da profissão torna-se um ato de fé que a
humanidade e cada um de nós em particular, somos suscetíveis ao constante aperfeiçoamento.
“Essa constatação terá que aliar-se a uma resolução racional e permanente de melhorar o
principal agente da obra educacional: o professor” (BRASIL, 1972, p.7).

2.4 - Cursos de treinamentos: os professores de Nova Brasilândia

Na década de 1970 o termo utilizado para a formação de professores em Mato
Grosso era denominado de “cursos de treinamentos ou Atualização Pedagógica”, em outros
estados como cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento. Em Nova Brasilândia, meados de
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1976 os cursos eram ofertados pelo Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de
Educação e Cultura por meio da Delegacia Regional de Educação e Cultura, neste período a
sede localizava-se em Cuiabá e posteriormente no município de Chapada dos Guimarães,
devido ser comarca do distrito de Nova Brasilândia.
Um dos primeiros cursos de formação para professores leigos oferecidos pela
Delegacia Regional de Educação e Cultura de Cuiabá, em convênio com o Instituto Nacional
de Comunicação e Reforma Agrária, ofertado aos professores dos municípios de Mato
Grosso, foi o curso de “Atualização Pedagógica” ministrado no ano de 1978 em Cuiabá.
Conforme destacado anteriormente, os protagonistas da pesquisa contribuíram
sobremaneira para a construção do nosso trabalho. Os relatos foram constituídos a partir da
participação singular sobre a formação inicial de professores constituída durante os três cursos
de Magistério (2º Grau) ofertado no município de Nova Brasilândia.
Foram onze participantes: dois diretores, uma professora do curso de Magistério, uma
Supervisora escolar da Escola Padre José Maria do Sacramento. Três cursistas do Magistério
(sendo 01 de cada curso ofertado no município), uma professora de 1ª a 4ª série do Ensino
Fundamental e o primeiro prefeito eleito de Nova Brasilândia (período 1983/1986), a
Secretária de Educação do município no período do curso de Magistério Proformação
(1999/2000) e um aluno que cursou a 4ª série na Escola Estadual Padre José Maria do
Sacramento em 1979, conforme destaca o Quadro 4.
Quadro 4 - Protagonistas Curso de Magistério - 1983/1996
Nome

Naturalidade

Local e ano da
conclusão do Ensino
Médio

Função dentro do período
delimitado da pesquisa
(1975/2000)

Antônio de
Lima

Rio Claro/SP

Ensino Fundamental
incompleto (Colégio
São
Lourenço
de
Fátima,
JuscimeiraMT).

1º Prefeito eleito por meio do
voto livre em Nova Brasilândia
(1983/1986.)

Servidor público
Aposentado
de
Nova
Brasilândia/MT

Adaniram
Delmondes
de Souza

Poxoréu/MT.

Curso
2º
grau
Magistério Logos II,
Nova Brasilândia-MT
(1984-1986).

Foi Secretário da Escola Padre
José Maria do Sacramento
(1975/1978) e Diretor da
mesma escola (1979/1980).

Aposentado
do
serviço público.

Hélia Maria
Morais dos
Santos
Rocha.

Iporá/GO

Curso de 2º grau
Colegial
Cientifico,
Colégio
particular
Objetivo, Goiânia-GO
(1977-1979). E,

Diretora da Escola Padre José
Maria
do
Sacramento
(1981/1983).

Gestora
Imobiliária
Cuiabá/MT.

curso de 2º grau
Magistério Logos II,
Nova Brasilândia-MT

Ocupação atual

de
em
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(1984-1986).
Elza
Henrique
Nafi

Baliza/GO.

Curso de 2º grau
Magistério,
Escola
Evangélica de Buriti,
Chapada
dos
Guimarães-MT (19911994).

Professora 1º a 4º série Ensino
Fundamental (1972/2009).

Professora
aposentada
de
Nova
Brasilândia/MT

Anhumas/SP.

Curso de Magistério,
Colégio Estadual de
Ensino Médio Normal
James Patrick Clark,
em Terra Rica-PR.
(1974-1977).

Supervisora
(1982/1999)

Pedagógica

Coordenadora do
Centro
de
Assistência
Social/CRAS, de
Nova Brasilândia.

Cleonice da
Silva.

Tarumã/SP

O curso de Magistério,
Colégio de 1º e 2º
Graus Comercial de
Assis-SP (1981/1983).
Por já ter cursado 2º
grau em Ciências
Contábeis
teve
aproveitamento
de
disciplinas teve um
ano a menos no curso
Magistério que era de
4 anos.

Professora
de
Estágio
Supervisionado, Didática,
Recreação/Jogos e Técnica
de Alfabetização do curso
de Magistério (1990/1996).

Professora
aposentada,
porém, ainda em
exercício na escola
na Escola Estadual
Padre José Maria
do
Sacramento,
Nova
Brasilândia/MT.

Maria
Bernadete
Soehn da
Costa

Santo Ângelo/RS

Curso de 2º grau
Magistério da Escola
Padre José Maria do
Sacramento,
Nova
Brasilândia/MT (19831986).

Cursista da 1ª turma de
Magistério da Escola Estadual
Padre
José
Maria
do
Sacramento (1983/1986)

Professora
aposentada
de
Nova
Brasilândia/MT

Cleri Jaci
de Almeida.

Colônia Alemã:
Três de Maio,
município
de
Santa Rosa/RS.

Curso de 2º Grau
Magistério Logos II,
Nova Brasilândia-MT
(1985/1987).

Cursista do Magistério Logos II
e professora da Educação
Infantil (1982/2010).

Professora
Aposentada
de
Nova
Brasilândia/MT.

Junior
Aparecido
de Oliveira

Distrito
de
Peresópolis,
Nova
Brasilândia/MT

Curso de 2º grau
Magistério
–
Proformação,
Nova
Brasilândia
(1999/2000).

Aluno
do
Magistério
PROFORMAÇÃO
(1999/2000).

Secretário
de
Educação de Nova
Brasilândia/MT.

Narcisio
Mateus
Ventura

Governador
Valadares/MG.

Ensino Fundamental
incompleto
(Escola
Estadual Padre José
Maria do Sacramento).

Ex-aluno do 4º Ano da Escola
Estadual Padre José Maria do
Sacramento (1979).

Pedreiro.

Rose
Bonfim
Lopes

Cuiabá/MT.

Curso
2º
Grau
Magistério,
Arenápolis-MT (19761979).

Secretaria de Educação período
do Magistério Proformação
(1999/2000).

Professora
Aposentada
de
Nova
Brasilândia/MT.

Marli
Teline
Arruda

de

-

Fonte: Elaborado pela autora.

Dentre os participantes, a professora Elza Henrique Nafi, uma das primeiras
professoras que iniciou a ministrar aulas para o primário no município de Nova Brasilândia
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apenas com o 1º grau completo, relata que o curso de “Atualização Pedagógica” (Figura 18)
tinha como conteúdo os conceitos básicos de Alfabetização, Métodos em Alfabetização,
Manejo de classe e técnica de ensino; que segundo o depoimento, contribuiu para o
planejamento didático, ensinava a organizar de forma mais precisa os conteúdos ministrados
em sala de aula (Entrevista concedida em 21/02/2020).
A Professora Elza afirma dar continuidade aos estudos no ano de 1980 no curso de
férias no município de Chapada dos Guimarães, concluindo assim, o Magistério em 1984. Em
seguida ingressou também no curso de férias na Licenciatura Educação Artística – 1º Grau, da
Universidade do Oeste Paulista – Faculdade de Ciências, Letra e Educação de Presidente
Prudente, São Paulo, concluindo o curso no ano de 1988.
Figura 18 - Certificado Curso de Atualização Pedagógica, 1978.

.
Fonte: Arquivo pessoal Elza Henrique Nafi.

No entanto, a partir da década de 1980 os cursos de Treinamento foram mais
frequentes para os professores do município. A formação inicial de professores se efetiva no
município em 1983, quando se oferta a formação de Magistério presencial na Escola Padre
José Maria do Sacramento e Logos II, na modalidade EAD, com o apoio da Secretaria de
Educação e Cultura e Delegacia Regional de Educação e Cultura que intensificam a
frequência dos cursos de formação.
Assumindo a função de Supervisora da Escola Estadual Padre José Maria do
Sacramento no ano de 1984, outra depoente, a Professora Marli Teline de Arruda relata que os
cursos de Treinamento de curta duração continuaram sendo ofertados para os professores que
atuavam em sala de aula, organizados juntamente com a equipe da Delegacia Regional de
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Ensino com um grupo responsável pela formação dos professores do ensino fundamental e
médio, com a tarefa de orientá-los e capacitá-los. Porém, na maioria das vezes os professores
de Nova Brasilândia tinham que se deslocar e ir até a Capital para fazerem os treinamentos.
De acordo com a Marli Teline de Arruda, os materiais utilizados durante a formação
eram oriundos da capital que “as apostilas, materiais didáticos e materiais orientativos para
os cursos de treinamento eram elaborados pela equipe da Delegacia Regional de Ensino e
pela equipe da divisão do Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação” (Entrevista
concedida em 12/02/2020).
A Secretaria Municipal de Educação não deixava de ofertar cursos de atualização
profissional de curta duração, de acordo com o depoimento da Prof.ª Rose Bonfim Lopes
(Secretária de Educação na época) os cursos oferecidos pelo município eram de poucas horas
de certificação, realizados nas salas de aula das escolas municipais e/ou estaduais e orientados
na maioria das vezes pelos Supervisores Escolares do município. Além da parte teórica
realizavam oficinas para a elaboração de material pedagógico como painéis, cartazes ou
apostilas com síntese de conteúdos para aplicar em sala de aula, como destaca a Figura 19.
Figura 19 - Curso de Treinamento em Nova Brasilândia, 1985.

Fonte: Arquivo pessoal, Rose Bonfim Lopes.

A partir da década de 90 foi facilitando mais o acesso à formação e atualização de
professores de curta duração e, após o 2º grau Magistério para fazerem Licenciatura na
Capital Cuiabá e/ou outros municípios polos do estado, que começaram a oferecer 1ª
Graduação em tempos de férias escolar para professores que já atuavam em sala de aula.
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3 - OS SABERES PROFISSIONAIS NO CURSO DE MAGISTÉRIO

Neste capítulo, analisamos os indícios de como se deu o processo de formação dos
professores primários no curso de Magistério do município de Nova Brasilândia, a partir de
1983, ano quando inicia a primeira turma na Escola Padre José Maria do Sacramento.
Nesse sentido, pensar a história como algo acabado e concluído impossibilita a
reconstituição do passado e nos leva a refletir que o passado já foi definido e nada mais
poderá modificá-lo. No entanto, “o conhecimento do passado está sempre em progresso, que
incessantemente se transforma e aperfeiçoa” (BLOCH, 2001, p.75). Isso implica novas
possibilidades de contar uma nova história, sobre novo ângulo, nova leitura e a partir do olhar
minucioso do pesquisador.
Entretanto, a compreensão de fatos históricos a partir da prática historiográfica que
permite a reescrita como destaca Le Goff (2003), quando esclarece uma nova concepção da
História, com destaque para o ofício de historiador e ressalta a importância do pesquisador
fazer a distinção dos conceitos de documento e monumento25 que são essenciais para o
estudo e análises das fontes históricas. O autor evidencia uma preocupação acerca da
dependência da história do passado em relação ao presente.

Ela é inevitável e legítima, na medida em que o passado não deixa de viver e de se
tornar presente. Esta longa duração do passado não deve, no entanto, impedir o
historiador de se distanciar do passado, uma distância reverente, necessária para que
o respeite e evite o anacronismo (LE GOFF, 2003, p. 26).

A esse respeito, Valente (2005, p.8) afirma que “os fatos históricos, são construídos
pelo historiador a partir de suas interrogações.” Partindo desta premissa que nos propomos
por meio das fontes documentais e orais, explorar de que forma ocorreu os cursos de
Formação Inicial de Professores no município de Nova Brasilândia no período delimitado da
pesquisa (1970/2000).
Pois, ao assumir o ofício de historiadora, Pinto (2014, p.131) enfatiza que devemos
arremeter em prol do objetivo da pesquisa para explorar a cultura escolar da época e escolher
documentos que comprovem por meio do inventário de fontes históricas disponíveis nos
25

Documento é uma coisa que dura, é o testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz deve
ser em primeiro lugar analisado desmistificando o seu significado aparente (LE GOFF, 2003, p.538).
Monumento são heranças do passado e tem como características o ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária
ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória coletiva) e o reenviar a testemunhos que só
numa parcela mínima são testemunhos escritos (LE GOFF, 2003, p. 535-536).
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arquivos públicos, escolares, pessoais e ainda localizar pessoas, coletar depoimentos orais,
para constituir e organizar uma base de dados que no futuro poderá ser disponibilizada aos
demais pesquisadores.
Nesse estudo compreendemos cultura escolar como “um conjunto de normas que
definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que
permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos”
(JULIA, 2001, p.10). Essa compreensão possibilita ao pesquisador explorar o cotidiano
escolar de forma ampla e contextualizada em busca de fontes que permitam reconstituir a
história do ensino de outros tempos.
3.1 – Analisando as fontes...
Ao interrogar as fontes, várias indagações foram se constituindo durante o percurso
metodológico em busca de respostas à questão norteadora do nosso estudo. Para melhor
compreensão faz-se necessário retomar historicamente o processo de implantação do
Magistério em Nova Brasilândia, marcado por muitas lutas e dificuldades para a população
local.
Considerando as análises prévias a partir das fontes documentos e principalmente dos
depoimentos, dos profissionais que atuaram na unidade escolar no período do curso de
Magistério, pudemos traçar o caminho buscando pela memória os aspectos mais relevantes
que marcaram esse período, com o auxílio de fotografias e documentos que possibilitaram
maior compreensão sobre a formação de professores primários que cursaram o Magistério em
Nova Brasilândia.
Assim, optamos por iniciar o nosso estudo investigando sobre o processo de
construção e consolidação do curso de Magistério da Escola Padre José Maria do Sacramento,
ofertado aos estudantes na modalidade presencial, onde encontramos um pequeno acervo
documental composto dos documentos escolares e oficiais, pastas com os registros do
Relatório Final de Estágio dos cursistas e os cadernos de planejamento.
Os documentos informativos sempre foram usados no fazer histórico dos
pesquisadores para a construção de narrativas de fatos históricos, a esse respeito Febvre
(1949) um dos fundadores da revista dos Annales afirma que:

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes
existem. Mas pode fazer-se sem documentos escritos, quando não
existem. Com tudo o que a habilidade do historiador lhe permite utilizar
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para fabricar o seu mel, na falta das flores habituais. Logo, com palavras.
Signos. Paisagens e telhas. Com as formas do campo e das ervas
daninhas. [...] Numa palavra, com tudo o que, pertencendo ao homem,
depende do homem, serve ao homem, exprime o homem, demonstra a
presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. Toda
uma parte, e sem dúvida a mais apaixonante do nosso trabalho de
historiadores, não consistirá num esforço constante para fazer falar as
coisas mudas, para fazê-las dizer o que elas por si próprias não dizem
sobre os homens, sobre as sociedades que as produziram, e para
constituir, finalmente, entre elas, aquela vasta rede de solidariedade e de
entreajuda que supre a ausência do documento escrito? (FEBVRE, 1949, p.428 apud
LE GOFF, 2003, p. 530).

Essa flexibilização sobre o conceito de fontes, possibilita olhar de forma mais ampla
para as nuances das questões educacionais e buscar respostas para escrever sobre um
momento histórico ao qual não pertencemos, mas nos identificamos por pertencer ao local
atuando como professora da educação básica, correlacionando o conhecimento desse passado
histórico com as questões atuais, com possibilidades de redefinir sentidos para reescrita de
uma nova história. De Certeau (1982), esclarece que:

Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de
transformar em “documentos” certos objetos distribuídos de outra
maneira. Esta nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na
realidade, ela consiste em produzir tais documentos, pelo simples fato de
recopiar, transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao mesmo tempo o seu
lugar e o seu estatuto. Este gesto consiste em “isolar” um
corpo, como se faz em física, e em “desfigurar” as coisas para constituílas como peças que preencham lacunas de um conjunto, proposto a
priori. Ele forma a “coleção”. Longe de aceitar os “dados”, ele os
constitui. O material é criado por ações combinadas, que o recortam no
universo do uso, que vão procurá-lo também fora das fronteiras do uso, e
que o destinam a um reemprego coerente (DE CERTEAU, 1982, p.81).

Em consonância com a constituição de sentidos dos documentos destacados por De
Certeau (1982) fomos em busca do acervo escolar da “Escola Estadual Padre José Maria do
Sacramento” que dispõe de toda documentação da época referente ao curso de Magistério.
Após autorização, a diretora afirmou que todo o arquivo sobre o passado do extinto curso de
Magistério ofertado pela unidade escolar no período de 1983 a 1996, estava ali devidamente
guardado (Figura 20). Os procedimentos para o desenvolvimento da pesquisa documental
consistiram na reunião, seleção, ordenação e análise. Tivemos acesso livre para estudo,
independente dos horários de funcionamento escolar.
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Figura 20 - Documentos Escola Padre José Maria do Sacramento, 2020.

Fonte: Arquivo Escola Padre José Maria do Sacramento.

A Figura 20 mostra o arquivo da “Escola Padre José Maria do Sacramento” onde
começou a primeira etapa da nossa pesquisa, na qual exploramos e selecionamos os
documentos que poderiam nos ajudar a compreender o funcionamento do curso de Magistério
ocorrido na unidade escolar.
Os diários de classe são fundamentais para formalizar os registros e acompanhamento
dos alunos, quanto à organização dos conteúdos ministrados pelo professor durante as aulas.
Localizamos na Escola Padre José Maria do Sacramento somente quatro diários do período
referente ao curso de Magistério.
De acordo com os relatos da atual gestão da escola, com a mudança de gestores os
arquivos foram se perdendo e restaram poucos Diários de Classe datados de 1989, localizados
no “antigo vestiário,” próximo à quadra esportiva da escola de forma desorganizada e mal
conservados, guardados numa prateleira sem pastas ou classificação alguma.
Entre os diários de classe não havia nenhum específico de Matemática. Apontavam
registros de algumas disciplinas consideradas fundamentais para a formação do professor, que
achamos pertinentes destacar com o intento de elucidar questionamentos que emergiram nesse
estudo sobre a constituição dos saberes profissionais do professor da escola primária.
A partir das análises sobre os saberes profissionais que tem sido sistematizada pela
Equipe de Pesquisa em História das Ciências da Educação (ERHISE) da Universidade de
Genebra (Suíça), os estudos apontam que:

As dinâmicas de constituição dos saberes para a formação de professores no nível
primário e do nível secundário ligam-se á compreensão de como se articulam dois
tipos de saberes: saberes a ensinar e saberes para ensinar. O primeiro deles referem-

83

se aos saberes produzidos pelas disciplinas universitárias, pelos diferentes campos
científicos considerados importantes para a formação do dos professores; o segundo,
saberes para ensinar têm por especificidade à docência, ligam-se àqueles saberes
próprios para o exercício da profissão docente (BERTINI; MORAIS; VALENTE,
2017, p.11).

Neste contexto, as fontes inventariadas e posteriormente analisadas foram higienizadas
e separadas em pastas por nível de importância e ordem de visualização e exploradas para
fundamentar nosso estudo. Desta forma, digitalizamos os documentos localizados na Escola
Padre José Maria do Sacramento:


Contratos de atribuição de aulas;



Matrizes Curriculares dos cursos Magistério;



Diários de Classe (diversos);



Livro de controle de recebimento de diploma 1983 a 1996;



Livro de registro de acompanhamento de Estágio Supervisionado;



Livro Ponto de professores;



Livro termo de visitas das inspeções da SEDUC/MT



Modelo da planta baixa da escola, década de 80;



Regimento Escolar, década de 1990;



Trabalhos de Ensino Religioso e da Disciplina de Didática feito pelos cursistas do
Magistério;



Trabalhos de alunas gestantes do ano de 1993/1994 de diferentes Disciplinas do Curso
de Magistério desses 2 anos;



Ofícios e circulares internos e externos da escola.



Recortes do Diário oficial, constando portaria, decretos e outros.



Fichas de Avaliação de Estágio Supervisionado do Magistério;



Livros de frequência Estágio Supervisionado do Magistério;



52 pastas de finalização de Estagio Supervisionado de Cursistas do Magistério;



Lista de formandos do curso de Magistério dos anos de 1986 a 1996;



Materiais didáticos encontrados na escola, bem como pertencentes à acervos exteriores

à instituição de cursistas do Magistério;


Fotografias e outros documentos de natureza iconográfica.
Para fazer uma releitura das fontes documentais faz-se necessário assumir o ofício de

historiador na tentativa de desvelar uma realidade até então desconhecida, “esses documentos
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constituem produções múltiplas, que refletem a própria multidimensionalidade complexa da
realidade escolar e formativa, assim, como a diversidade e pluralidade dos meios de
intervenção dos agentes educativos” (ALMEIDA, 2010, p. 22).
Porém, para compor essa tessitura histórica tivemos ainda que ir em busca dos
depoimentos de protagonistas que participaram desde a elaboração e implantação do curso de
Magistério na escola. Estes depoimentos aos poucos revelaram muitas informações, além de
nos conduzir a vários outros espaços (acervos) como a Assessoria Pedagógica, Secretaria de
Educação em Cuiabá (SEDUC) e o Arquivo Público Estadual em Cuiabá, em busca de
achados que pudessem contribuir para compor a nossa narrativa histórica.
Figura 21 - Arquivo Público Estadual de Mato Grosso, 2019.

Fonte: Acervo pessoal da autora.

A Figura 21 aponta o desafio de inventariar documentos armazenados de forma
adequada pertencente ao Arquivo Público Estadual de Mato Grosso. Nosso intento era
localizar informações, alguma notícia ou documentos que tratassem da formação inicial de
professores sobre curso de Magistério e também notícias da época vinculadas ao recorte
temporal relacionada ao município de Nova Brasilândia. Em meio a tantas possibilidades de
acesso a diversos materiais, optamos pelos Jornais que circulavam no estado de Mato Grosso
a partir de 1970.
Nos achados destacam-se duas reportagens, uma do Jornal “O Estadão26”, datado de
1983 que traz uma matéria sobre o sucesso do progresso da colonização no município de
26

Consta na página 88 desse estudo (Figura 22).
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Nova Brasilândia e se refere também a implantação do Ensino de 2º Grau na Escola Padre
José Maria do Sacramento, se referindo-se ao Curso de Magistério. A outra notícia do Jornal
“Quarto Poder” que também circulava na capital cuiabana no ano de 1984, referia-se ao
sucesso à busca pelo ouro em solo mato-grossense que movimentava a expansão da
colonização dos municípios na região.
Os entraves para ter acesso às informações a respeito da memória dos cursos de
formação de magistério em Nova Brasilândia foram diversos. Na Assessoria Pedagógica do
município não conseguimos nenhuma informação pois, segundo a atual Assessora
Pedagógica, os últimos registros documentais do arquivo disponibilizados eram a partir de
1990. Na Secretaria de Educação em Cuiabá/SEDUC, não conseguimos informações sobre o
período histórico estudado, a justificativa era devido à mudança de prédio, os arquivos foram
deslocados para escolas estaduais desativadas e no momento não tinha como saber em qual
escola constavam os documentos solicitados.
Entretanto, uma busca significativa durante a pesquisa foi na Biblioteca da
Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT, nos deparamos com o livro “Formação de
Professores em Mato Grosso: trajetória de três décadas (1977-2000)” de Simone
Albuquerque da Rocha (2010). Essa obra foi um marco para compreensão sobre as Formações
Inicial e Continuada de Professores no Estado de Mato Grosso.
A partir da leitura fomos tecendo o enredo da narrativa da dissertação e o
entrelaçamento dos fatos ocorridos em Nova Brasilândia, que pode ser comprovada por meio
de documentos oficiais e depoimentos de protagonistas da época que participaram das
formações para professores destacadas pela autora no seu livro.
Para compor o enredo, solicitamos aos protagonistas por meio das entrevistas que nos
contassem a história sobre esse movimento de construção e consolidação do curso de
Magistério. Rememoraram os acontecimentos de forma saudosista com destaque para as lutas
e entraves que enfrentaram para consolidar o projeto de formação dos professores primários.
A etapa de coleta de dados foi uma experiência muito significativa, exploratória com a
finalidade de obter vestígios e detalhes a respeito dos fatos ocorridos a época. Os relatos
vieram carregados de emoção explicitados por sentimentos de entusiasmo, alegria,
saudosismo, ressentimentos e dor. Logo, as “histórias contadas” tornaram-se parte da
narrativa que compõe o nosso estudo. À medida que ouvíamos os depoimentos, fomos
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registrando garantindo maior fidedignidade possível. Ao nos referirmos sobre memória, nos
apoiamos no conceito definido por Le Goff (2003).

O conceito de memória é crucial. Embora o presente ensaio seja exclusivamente
dedicado à memória tal como ela surge nas ciências humanas (fundamentalmente na
história e na antropologia), e se preocupa mais da memória coletiva que das
memórias individuais sumariamente a nebulosa memória no campo científico global.
A memória, como propriedade de conservar certas informações remete-nos em
primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode
atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas
(LE GOFF, 2003, p. 423).

Desta forma, os relatos memoriais dos protagonistas constituem uma nova história, um
novo documento produzido e registrado pela oralidade, o que não o torna menos importante.
A esse respeito Le Goff (2003) afirma que o documento é um produto da sociedade que o
fabricou e só a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva
recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente com pleno conhecimento de causa. Sobre o
par oral/escrito fundamental para a história, o autor ainda afirma que:

A passagem do oral ao escrito é muito importante, quer para a memória, quer para
história. [...] não devemos esquecer que: 1) oralidade e escrita coexistem em geral
nas sociedades e esta coexistência é muito importante para a história; 2) a história se
tem como etapa decisiva a escrita, não é anulada por ela, pois não há sociedade sem
história (LE GOFF 2003, p. 537).

A memória caracteriza os indivíduos como peculiares e os protagonizam como
racionais, pois ao poder memorizar sua experiência é capaz de compor a narrativa de sua
história de vida e, a mesma o capacita de natureza humana para usar as razões e as habilidades
cognitivas que o diferencia de outros animais (LE GOFF, 2003, p.10).
Desta forma, nos certificamos que os cursos de Magistério da Escola Estadual Padre
José Maria do Sacramento e o curso Logos II, ofertados no ano de 1983 foram os primeiros
do município. Neste período houveram dificuldades para implantar o curso de Magistério
principalmente na Escola Padre José Maria do Sacramento.
Neste período, a diretora da escola, Padre José Maria do Sacramento no ano de 1981,
Hélia Maria Morais dos Santos Rocha, foi indicada pelo Secretário de Educação do Estado de
Goiás na época ao governador de Mato Grosso, Frederico Campos para assumir a direção da
escola, vindo a residir em companhia do seu esposo que era médico do município. Desta
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forma, por determinação do Secretário de Educação de Mato Grosso, Hélio Palma Arruda foi
nomeada diretora da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento.
Ao entrevistá-la a ex-diretora relata que não tinha o Ensino Superior no ano 1981. No
entanto, quando recebeu o convite do Secretário de Educação de Mato Grosso para a direção
da escola, sentiu-se insegura por não ter experiência com a docência, mas recebeu total apoio
da Delegacia Regional de Ensino e Cultura (DREC) e da Secretaria de Educação de Chapada
dos Guimarães (SUB DREC) de Nova Brasilândia. A esse respeito ela esclarece:

Quando iniciei meus trabalhos na Escola Estadual Padre José Maria do
Sacramento, a mesma estava para ser fechada, pois vencia naquele ano a
autorização para o funcionamento do ensino do 1º ao 4ª ano e do 5ª ao 8º ano.
Tivemos a dura tarefa de reelaborar os documentos da escola para manter a
autorização do Ensino Fundamental e, o fizemos. Até a elaboração da
documentação para implantação do 2º Grau Magistério que iniciou no ano de 1983,
pelo qual tive que sair devido às exigências das normativas educacionais vigentes
que previa para implantação do 2º Grau na escola o Diretor tinha que ter o nível
Superior (ROCHA. Entrevista concedida à autora em 26/12/2019).

Na entrevista, ainda relata que no início não haviam professores com nível superior
para ministrar aulas da 5ª a 8ª séries, sendo necessário convidar professores de outros estados
para virem lecionar em Nova Brasilândia, como destacado no seu depoimento.

Ainda no ano 1981, conseguimos 13 professores que vieram de fora do município
para ministrar as Disciplinas Especificas da 5ª a 8ª séries, sendo que tínhamos que
atender 1260 alunos ao todo e a escola tinha, nesse ano 58 funcionários entre
professores, apoio e técnicos administrativos. Mas, era necessário organizar o
quadro de funcionários da escola, com as funções e formações específicas para a
escola ser reconhecida e autorizada para poder continuar funcionando a partir de
1982 com o Ensino Fundamental completo (ROCHA. Entrevista concedida em
26/12/2019).

Aos poucos a realidade da unidade escolar foi se modificando, sendo autorizada o
seu funcionamento no mais novo e moderno prédio do município, tornando assim, um local
no qual a comunidade escolar começou a realizar grandes Festas Juninas e a tradicional Festa
do Feijão. Nesse contexto foi implantado o curso de Magistério na escola, porém, para
reconhecimento do curso houve a necessidade de mudar a Diretora, devido à mesma não ter
concluído o nível superior, o que era exigido para o reconhecimento de cursos de 2º grau nas
escolas Estaduais, pela Secretaria de Educação Estadual.
Desta forma, o sucesso da oferta do Magistério no município foi noticiado no Jornal
“O Estadão” (Figura 22) do estado de Mato Grosso que circulava em Cuiabá, dando a Nova
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Brasilândia os status de “celeiro de Mato Grosso”, como destaca na reportagem o trabalho
realizado pelo prefeito Antônio de Lima, no município relacionado à infraestrutura de
estradas, educação e principalmente a produção da lavoura de feijão, considerada uma das
maiores do estado. No entanto, a notícia atraiu mais moradores para o município,
necessitando cada vez mais de escolas e professores preparados para ministrar aulas.
Figura 22 - Jornal “O Estadão” 1983.

Numa luta intensa que vem sendo a necessidade da
população estudantil ter o ensino de II grau, reivindicou
junto a SEC (Secretaria Estadual de Educação e Cultura)
sendo prontamente atendido. O referido curso está
funcionando no colégio Estadual Padre José Maria do
Sacramento.

Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso.

Além do Jornal “O Estadão” anunciar as boas novas sobre a implantação do 2º Grau,
também destacava o progresso da colonização do município e o início da gestão do primeiro
prefeito eleito por voto livre, Antônio de Lima, com o apoio do governador de Mato Grosso e
seus aliados. Com essas parcerias políticas, acontece a implantação do 2º Grau na Escola
Estadual Padre José Maria do Sacramento e uma maior aproximação da comunidade escolar
com o referido prefeito, contribuindo com a qualidade do processo educacional do município.
No espaço escolar aconteciam os maiores eventos do município e essa parceria
política se fazia necessária. Por outro lado, a escola também era beneficiada com as
arrecadações dos eventos realizados, que eram utilizados para fazer reparos no prédio e
comprar materiais pedagógicos. Neste período, os repasses estaduais atrasavam muito e a
escola ficava desprovida de recursos financeiros, segundo o relato de funcionários que
trabalhavam na escola nessa época. Uma das grandes parcerias do prefeito Antônio Lima com
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a comunidade escolar eram os eventos em comemoração ao Aniversário de Nova Brasilândia
como mostra a Figura 23.

Figura 23 - Desfile de comemoração do 6º Aniversário de Nova Brasilândia/MT, 1984.

Fonte: Acervo pessoal de Antônio Lima.

Outra ocasião de parceria com as escolas era quando recebia autoridades políticas da
capital em visita ao município para inaugurar obras, esses acontecimentos eram muito
apreciados por toda a comunidade. Para esses eventos os alunos das escolas já eram
preparados na disciplina de Educação Moral e Cívica para cantar o Hino Nacional com
postura correta e também organizavam mensagens de homenagens com a participação dos
alunos.
Em entrevista, o ex-aluno Narciso Mateus Ventura que cursou o 4º ano na Escola
Padre José Maria do Sacramento em 1979, relata que a disciplina de Educação Moral e Cívica
era bastante rígida, os alunos eram treinados a manter a postura e boa expressão corporal na
hora de cantar o Hino Nacional, caso não seguissem as regras eram punidos com castigo de
repetição do exercício até fazê-lo corretamente ou eram encaminhados à secretaria da escola e
advertidos pelo Supervisor Escolar por escrito, que intimava os pais para que aconselhassem
seu filho para não repetir o mau comportamento.
Narciso também relata que durante os desfiles, eventos de comemorações cívicas ou
em ocasiões especiais de visitas de autoridades, os alunos tinham que ficar muitas horas
embaixo do sol quente, com posturas adequadas todo o percurso cerimonial. Destaca as
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dificuldades do período como aluno da escola e da família como moradores de Nova
Brasilândia.
Completei a 4ª série do Ensino Fundamental e tive que sair da escola para
trabalhar. Eu tinha 13 para 14 anos, 9 irmãos e não tinha meu pai, que separou da
minha mãe ainda antes de virmos de Minas Gerais. Moramos uns anos no município
de Juscimeira, onde inicie a 1ª Série (alcancei a época da palmatória), tinha uma
professora muito brava. E, no ano seguinte (1973) nos mudamos para Nova
Brasilândia. Fui morar com meu Irmão em uma fazenda que tinha uma pequena
escola, na qual o professor me avaliou e me colocou na 3ª Série pois, eu já sabia ler
um pouco e, decorei e recitei para ele uma história que ele tinha passado na aula.
Depois vim morar novamente com minha mão na cidade. Nessa época, minha mãe
trabalhava como doméstica, eu e meus irmão ficávamos em casa esperando-a voltar
e nos trazer alimentos. Muitas das vezes, não tínhamos o que comer, mas, ela
sempre dava um jeito de arrumar alguma coisa. Desta forma, estudei somente a 4ª
série na Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento e, tive que parar para
trabalhar e ajudá-la a tratar de meus irmãos (Entrevista concedida, em
13/08/2020).

O relato apresenta características similares com dezenas de casos que ocorriam com
alunos naquela época. A maioria da população era de pessoas simples que lutavam para
sobreviver e pouco tempo para se dedicar aos estudos. Devido a essa dificuldade, a chegada
de autoridades para inaugurar obra pública no município, significava motivo de
comemoração. Acreditavam que o progresso estava chegando e que as melhorias iriam
beneficiar a todos e tornar suas vidas um pouco melhor.
Outra dificuldade encontrada pelos alunos daquela época em frequentar a escola era
a falta de transporte, muitos moravam na zona rural e tinham que andar vários quilômetros a
cavalo, ou a pé para chegar e, muitas vezes não tinham aula pela ausência constante de
professores ou por falta de água na escola e merenda escolar.
Entrevistamos o secretário escolar que relatou a existência da “Caixa Escolar”, que
era alimentada por uma pequena mensalidade que os alunos pagavam para estudar, e os mais
pobres, eram isentos. Destacamos o livro Ata datado de 1976 com registros de visitas de
Delegados de Ensino, Inspetores, Supervisores e demais autoridades, que aponta a visita de
um fiscal de “Caixa Escolar” (Figura 24), que visitou a escola Padre José Maria do
Sacramento, (no período deste registro a escola acabara de ganhar o prédio novo e, nascera de
pequenas salas de aulas em lugares alugados pelo estado. Sendo assim, era denominada,
“Escola de 1º Grau Osvaldo Roberto Sobrinho”; logo depois seu nome foi mudado para
Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento).
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Figura 24 - Ata de Visita - Supervisor de “Caixa Escolar” - DREC/Cuiabá, 1976.

.
Fonte: Arquivo da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento.

A Figura 24 mostra a Ata registrada pelo profissional da educação Jovino Rodrigues
de Sarto, e, logo após, veio visitar a escola e, na oportunidade, em contato com a Direção
Escolar, normalizou o Estabelecimento no Sistema de “Caixa Escolar” e anuidade colocando
em equilíbrio. Esse “equilíbrio” que se refere na Ata, segundo o ex-Diretor da escola
Adaniram Delmondes de Souza, trata-se da divisão dos valores para serem aplicados nas
diferentes necessidades da escola como na compra de merenda, pequenos reparos no prédio
escolar e outras necessidades urgentes que pudessem aparecer no cotidiano do funcionamento
da escola.
O ex-diretor Adaniram também relata que foi Secretário da Escola Estadual Padre
José Maria do Sacramento desde o início da sua implantação (1975) e no ano de 1979 teve
que assumir a direção da escola pelo afastamento da diretora. Por dois anos respondeu pela
Direção da escola, até a professora Hélia Maria Morais dos Santos Rocha assumir a função e
reforçou o grupo pedagógico convidando professores com formação específica de outros
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municípios e/ou estados do Brasil para ministrar aulas de 5º ao 8º ano e no Magistério que foi
implantado no ano de 1983.
Entretanto, os professores que ministravam aula em Nova Brasilândia para a Préescola27 e 1ª série e 4ª série nas décadas de 1970/1980, a maioria não tinha a formação do 2º
Grau completo e era convidado para ministrar aulas e ensinar as crianças a lerem e
escreverem. Desta forma, quem era convidado sentia-se honrado e quando aceitava recebia
orientações da supervisora escolar para realizar o trabalho.
A professora Elza Henrique Nafi nos relata sua vinda para Nova Brasilândia e o
desafio que foi ministrar aula para sua primeira turma.

Sr. Raimundo tinha terras em Nova Brasilândia e convidou Adbys meu esposo para
trabalhar com ele no ano de 1972. Tivemos que vir morar em Nova Brasilândia,
pois estávamos desempregados em Juscimeira. Eu sou costureira e, no início
comecei a pegar algumas encomendas de costura para ajudar Adbys na despesa da
casa em Nova Brasilândia. Um dia fui convidada a ministrar aulas em uma escola
que funcionava no Salão Paroquial, ainda no ano que chegamos em Nova
Brasilândia. Nessa época eu só tinha a 5ª série primária e, achei que não
conseguiria ser professora. Mas, com incentivo da Supervisora do grupo escolar
aceitei e comecei a ministrar aula no 1º Ano do Fundamental. Voltei a estudar em
1976 e conclui o Ensino Fundamental na Escola Padre José Maria do Sacramento.
No ano de 1980 eu, juntamente com 8 ou 9 professores fomos fazer o curso de 2º
grau Magistério na Escola Evangélica Buriti, município de Chapada dos
Guimarães. E, Adbys meu esposo, também foi chamado para dar aulas pois, veio da
Jordânia já formado em Inglês e Matemática, mas seu curso aqui não valia e, na
década de 90, novamente com um grupo de professores, fomos fazer curso Superior
de férias em Presidente Prudente, eu cursei Artes Plásticas e Adbys fez o curso
Superior em Estudos Sociais na Faculdade Unoeste de Presidente Prudente/SP.
Adbys ministrou aulas para o primário, foi Supervisor da formação de Magistério
LOGOS II e foi professor de Matemática no curso de Magistério da Escola Estadual
Padre José Maria do Sacramento. Também ministrou aulas para alunos da 5ª série
a 8ª série na mesma escola (NAFI, Entrevista concedida em 21/02/2020).

O professor Adbys Aych Nafi (Figura 25), foi o professor de Matemática citado no
relato dos onze entrevistados, sendo considerado um marco na formação inicial de professores
de Nova Brasilândia e suas contribuições para o município como professor de Matemática,
falecido em 2009.

27

Termo adotado para o ensino infantil no período delimitado da pesquisa.
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Figura 25 - Professor Adbys Aych Nafi, 1984.

Fonte: Arquivo pessoal de Antônio de Lima.

O professor Adbys Aych Nafi (de óculos), recebe das mãos do prefeito Antônio de
Lima, o Certificado do curso de formação continuada de Professores no município. Além do
professor Adbys, conseguimos informações sobre apenas mais uma professora, Maria Luiza
dos Reis Alexandre da Silva, formada em Matemática que lecionou na escola no ano de 1983
e atualmente mora em outra cidade. Comprovamos sua existência profissional na Escola
Padre José Maria do Sacramento por meio dos documentos no arquivo da unidade escolar.
Por falta de professores licenciados nos anos finais do Ensino Fundamental quem ministrava
as aulas de Matemática eram Pedagogos que tinham afinidades e posteriormente cursaram o
Magistério.
Outra dificuldade encontrada pelos professores foi a produção de materiais didáticos
para ministrar as aulas, segundo a Supervisora Marli Teline de Arruda, os materiais das
Disciplinas do Magistério eram preparadas pelos professores, em forma de apostilas ou no
caderno de planejamento, seguindo orientativo das formações elaborados pela equipe da
Delegacia Regional de Ensino e pela equipe da divisão do Ensino Médio da Secretaria
Estadual de Educação, ministradas para os professores e supervisor escolar que repassavam as
orientações para essa elaboração.
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A Professora Cleonice da Silva confirma a dificuldade em adquirir materiais
didáticos para trabalhar, não somente no curso de Magistério, mas para o ensino do primário
nas escolas do município.

Fui convidada pela Diretora Hélia Maria Morais dos Santos Rocha, ano 1984 para
vir de São Paulo para Nova Brasilândia ministrar aulas para a 1ª série a 4ª série,
também, no Mobral à noite. Eu tinha recém-concluído o curso de Magistério
realizado no Colégio de 1º e 2º Graus Comercial de Assis-SP. Quando cheguei aqui,
quase não encontrei materiais para ministrar minhas aulas. Mas, tinha trazido todo
o material que utilizei no Estágio do meu curso de Magistério em São Paulo e usei
esses materiais por muitos anos aqui. Sempre nas férias, quando ia para São Paulo,
visitava escolas e professores que conhecia e pedia material para trazer para Nova
Brasilândia, também, visitava algumas Editoras que me davam livros bons para
ensinar. E, após o ano de 1984 fiz a Graduação em Pedagogia no sistema EAD na
faculdade de Filosofia e Ciências de Jales-SP; que era oferecida por meio de
Módulos a distância e uma vez no mês tínhamos que ir até o Polo fazer as
avaliações e entregar as atividades dos estudos dirigidos. Assim, na década de 90
fui convidada a ministrar aulas nas Turmas do Magistério, nas Disciplinas de
Didática, Recreação e Jogos, Técnica de Alfabetização e também, passei a ser
Orientadora de Estágio Supervisionado. E, a partir das formações que recebíamos
da Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso adaptávamos materiais para
o nosso trabalho em sala de Aula com os alunos do Magistério também (SILVA,
Entrevista, concedida em 18/11/2019).

Convidada a ministrar aulas no curso de 2º grau Magistério da Escola Padre José
Maria do Sacramento na década de 1990, a Professora Cleonice Silva detalha exemplos dos
materiais produzidos para sua utilização no ensino da disciplina de Didática no curso de
Magistério e, afirma que “o material mais importante para o professor iniciar sua profissão é
saber fazer seu Caderno de Campo”; que deveria conter os detalhes das ações didáticas que o
professor ia desenvolver em sala de aula.
Nessa perspectiva, Carvalho (2000), no texto “Modernidade pedagógica e modelos de
formação docente”, diz que na proliferação dos discursos, no Brasil, a partir do final do século
XIX e nas primeiras quatro décadas do século XX, buscaram legitimar-se como saber
pedagógico.
A autora deixa claro sua compreensão no impresso destinado aos professores, como
dispositivo de constituição desse campo que distingue dois modelos de formação docente
inscritos na configuração material de revistas, livros e coleções que circularam no período: a
“Caixa de Utensílios” e a “Biblioteca”.
O texto mostra que, havia diferenças nas propostas para a Pedagogia moderna: “Nas
cinco primeiras décadas republicanas, dois modelos pedagógicos concorrentes configuraramse no Estado de São Paulo, pondo em cena estratégias diferenciadas de formação de
professores” (CARVALHO, 2000, p.111). Esses modelos se apresentam no campo
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pedagógico de tipo: novo, moderno, experimental e científico, que aqui não vamos explorar
profundamente, apenas objetivamos dar ênfase na pedagogia como “Arte de Ensinar” para
fundamentar teoricamente nossas fontes encontradas. Destaca ainda uma síntese das duas
correntes antagônicas:

Na proliferação dos discursos que os articularam, dois estilos distintos de
normatização das práticas escolares buscaram legitimar-se como saber pedagógico
de tipo novo, moderno, experimental e científico, produzindo estratégias
concorrentes de configuração do campo dos saberes representados como necessários
à prática docente. No campo normativo da pedagogia moderna, que animou as
iniciativas de institucionalização da escola no Estado de São Paulo a partir do final
do século XIX, a pedagogia é arte de ensinar. Essa pedagogia estrutura-se sob o
primado da visibilidade, propondo-se como arte cujo segredo é a boa imitação de
modelos. Diferentemente, a chamada pedagogia da Escola Nova, que começa a se
difundir no país em meados da década de 20, pretende subsidiar a prática docente
com um repertório de saberes autorizados, propostos como os seus fundamentos ou
instrumentos (CARVALHO, 2000, p.112).

Para Oliveira e Silva (2015), em análise do mesmo Artigo, afirmam que falar em
imitação do modelo e ou/cópia dentro da proposta da pedagogia como Arte de ensinar, “é
falar de tipos de atividades que partem da observação de prática de ensinar, sendo capaz de
extrair analiticamente os princípios que as regem e de aplicá-los inventivamente”
(OLIVEIRA; SILVA, 2015, p.24). Porém, que se tornou posteriormente fato pejorativo para
críticos, com o objetivo de instaurar um novo paradigma de modernidade pedagógica segundo
as autoras.
Podemos observar, que Professora Cleonice Silva, nossa depoente, concluiu seu curso
de Magistério no Colégio de 1º e 2º Graus Comercial de Assis-SP, no ano de 1983. E, que,
segundo Rodrigues (1930) a lógica que preside a institucionalização do modelo escolar
paulista, a pedagogia moderna é entendida como arte de ensinar, em que a prática da
observação modula a relação ensino-aprendizagem, instaurando o primado da visibilidade.
Assim, Carvalho (2000) complementa que no modelo paulista:
Escola Modelo anexa à Escola Normal é instituição nuclear. Com moderno e
profuso material escolar importado e prédio apropriado, tinha como função a criação
de bons moldes de ensino. Nela, os futuros mestres podiam aprender a arte de
ensinar vendo “como as crianças eram manejadas e instruí-las”. Desse modo de
aprender centrado na visibilidade e na imutabilidade das práticas pedagógicas,
esperava-se a propagação dos métodos de ensino e das práticas de organização da
vida escolar (CARVALHO, 2000, p.112).

96

Percebe-se nos materiais apresentados pela professora Cleonice Silva vestígios da
proposta pedagógica por meio da “Arte de Ensinar”. No relato afirma: “o material mais
importante para o professor iniciar sua profissão é saber fazer seu Caderno de Campo”
(Figura 26); que deveria conter os detalhes das ações didáticas que o professor ia desenvolver
em sala de aula, em outras palavras, “o Modelo” apresentado pelo professor orientador da
disciplina de Estágio tinha que ser seguido, para o cursista, futuro professor ter sucesso em
sua prática na sala de aula.

Figura 26 - Caderno Pré-Primário, 1982.

Fonte: Arquivo particular Professora Cleonice Silva.

Assim, o primeiro Caderno de Campo que o cursista de Magistério tinha que aprender
a produzir era para o Pré-Primário,28 o mesmo era produzido no livro Ata, com páginas
numeradas, onde era registrado o Planejamento Semanal com os objetivos dos conteúdos
ministrados nos dias letivos, seguido da descrição das Atividades realizadas, materiais
utilizados e a forma de avaliação. Cópias de desenhos, colagem de figuras e/ou escrita das
28

Nome da divisão da Educação Infantil, 1º Ano - Pré I e 2º Ano - Pré II.
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atividades a serem realizadas pelas crianças em sala de aula também eram fixados no Caderno
de Campo.
O segundo material que a professora Cleonice da Silva destaca e nos mostra é um
“modelo” de Pasta para Confecção de Cartazes, que segundo ela, devido à dificuldade de
adquirir materiais para ampliação de conteúdos, era necessário confeccionar os cartazes
temáticos e coloridos (Figura 27) que chamassem a atenção das crianças para memorizar as
informações em destaque. Geralmente eram utilizadas gravuras e cores para que pudessem
destacar o tema em pauta.

Figura 27 - Cartazes - Curso de Magistério, 1982.

Fonte: Arquivo pessoal Professora Cleonice Silva.

No livro “Ver, sentir e descobrir a Aritmética”, escrito por Rizza de Araújo Porto, a
autora discute a sala de aula como espaço de um laboratório de aprendizagem, em seguida
mostra que “o material é indispensável ao ensino que se baseia na compreensão” (PORTO,
1967, p.19) e, fala da importância de se trabalhar com os cartazes dizendo: “Os cartazes
constituem um tipo de material visual, que pode ser desenvolvido, para ajudar a criança na
estrada que começa na necessidade do material concreto manipulativo e vai até a habilidade
de operar com abstrações” (PORTO, 1961, p. 145).
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Desta forma, a professora Cleonice afirma que os cursistas do Magistério tinham que
saber confeccionar Cartazes para exemplificar aos alunos, a organização da rotina da sala de
aula, melhorar os modelos explicativos sobre os conteúdos trabalhados em sala, memorização
de eventos culturais importantes por meio do “Cartaz Social” e trabalhar as datas
comemorativas durante o ano letivo.
A professora Cleonice Silva mostra com orgulho os livros de “Didática Geral e
Introdução à Psicologia” (Figura 28) que foram utilizados como referência para elaborar as
aulas. Afirma que os trouxe de São Paulo, onde cursou o Magistério e a graduação em
Pedagogia “os utilizei em todas as turmas de Magistério que ministrei aulas em Nova
Brasilândia até o ano de 1996, quando assim, encerrou o curso de Magistério na escola”
(Entrevista, concedida à autora em 18/11/2019).

Figura 28 - Livros Didáticos - Curso de Magistério, 1993.

Fonte: Arquivo pessoal Professora Cleonice Silva.

O livro utilizado na disciplina de Didática “Didática Geral” de Claudino Piletti (1991)
traz todos os princípios básicos para que o professor iniciante se aproprie da profissão com a
eficiência em seu fazer docente.
A obra “Introdução à Psicologia Escolar”, de Maria Helena Souza Patto (1993),
ambientaliza o estudante de Magistério à comunidade escolar, destaca os princípios das
relações interpessoais e intrapessoais no contexto escolar que auxiliam os estudantes a
compreender a dinâmica das relações multiculturais na escola. Porém, mesmo não

99

ministrando aulas de Psicologia da Educação, a professora disse que usava o livro para
preparar as aulas de Didática.
Foi esse contexto que marcou o início da primeira turma de Magistério na Escola
Estadual Padre José Maria do Sacramento no ano de 1983, com a finalidade de “preparar
professores para ensinar as crianças de 1ª a 4ª séries, a ler, escrever e “conta”, pois, esse
era o objetivo do ensino escolar daquela época” (SILVA, depoimento concedido à autora em
18/11/2019). O curso foi ofertado pela escola até o ano de 1996 e substituído pelo
Propedêutico a partir de 1997.

3.2 - O que dizem os Diários de Classe?

Os três Diários de Classe (Figura 29) que foram localizados na Escola Padre José
Maria do Sacramento pertenciam ao 1º Ano do curso de Magistério de 1989 e destacam as
disciplinas de Adaptação e Fundamentos Psicológicos, Adaptação e Fundamentos Biológicos,
Adaptação aos Fundamentos Sociológicos, sendo que o Diário de Estágio Supervisionado
utilizado até o 3º Ano da mesma turma, finalizado em 1991.
Apresenta a capa do diário de classe de Estágio Supervisionado (1989-1991). O
mesmo traz na parte superior o título “Estado de Mato Grosso - Secretaria de Educação e
Cultura” e as informações inerentes à unidade escolar, destinado oficialmente para a
disciplina de Educação Física. Porém, com a falta de novos Diários de Classe, no início do
ano letivo para o professor registrar os conteúdos, alguns diários eram adaptados para serem
utilizados em outras disciplinas durante o curso.
Figura 29 - Diários de Classe - Curso de Magistério (1989-1991).

Fonte: Arquivo da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento.
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Percebe-se que no diário há registros na capa, com destaque para turma e disciplina de
Estágio Supervisionado, utilizado na mesma Turma por três anos consecutivos, como mostra
a Figura 30.
Figura 30 - Termo de Abertura - Diário de Classe, 1989-1991.

Fonte: Arquivo da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento.

O “Termo de Abertura” era destinado às anotações das Avaliações do Estágio
Supervisionado referentes aos anos letivos de 1989, 1990 e 1991. Porém, não apresentava
nenhum registro relacionado a Avaliação (notas e/ou Relatórios). Observa-se que a turma era
formada por 18 alunos. Nos canhotos constavam campos específicos para o registro da turma,
médias e faltas mensais, totalizando a quantidade de aulas previstas, aulas dadas, com data e
assinatura do professor. Na conta capa as orientações para preenchimento dos diários pelo
professor.
Os registros dos conteúdos ministrados são contemplados repetidamente durante os
três anos: Fundamentação teórica do Estágio; Preenchimento das Fichas de Estágio; Contato
mensal com as escolas; Escalas de estágio; Relatório de Estágio; Período de observação do
professor regente em sala de aula; Acompanhamento dos conteúdos ministrados;
Acompanhamento individual do estagiário na produção do material e avaliação.
Mesmo com a ausência de registros obrigatórios o Diário de Classe tem sua relevância
para a pesquisa, nele constam os conteúdos trabalhados no período, contribuindo para
compreender quais conteúdos eram ministrados durante o Estágio Supervisionado (e como)
parecem indicar os passos da organização e o que os alunos deveriam aprender seguindo a
orientação da professora de Estágio.
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Para concluir o Estágio Supervisionado, além das atividades teóricas e práticas da
disciplina, os alunos, ao final, entregavam para a supervisão escolar uma Pasta contendo um
extenso Relatório Final com os materiais elaborados e utilizados durante todo o processo:
fichas de acompanhamento do estagiário, planos de Aula e relato individual das experiências
nesta etapa do curso.
O Diário da disciplina de Adaptações a Fundamentos Psicológicos (Figura 31)
apresentava todos os espaços preenchidos pela professora, apenas o canhoto com as notas do
3º Bimestre letivo não fora destacado e entregue à Secretaria da escola, como sugere as
instruções da contracapa do Diário de Classe.
Figura 31 - Diário de Classe - Adaptação e Fundamentos Psicológicos, 1989.

Fonte: Acervo da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento.

A Figura 31 apresenta a folha do Diário de Classe do mês de agosto/Setembro
referente ao 2º Semestre do 1º Ano de Magistério (1989) da disciplina de Adaptação e
Fundamentos Psicológicos, onde se observa o registro de parte dos conteúdos referentes ao
segundo semestre: o crescimento; Retorno de crescimento entre mulheres e homens;
Desenvolvimento motor; Desenvolvimento da adolescência; Desenvolvimento sexual; Sexo
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na adolescência; Desenvolvimento emocional; características de algumas emoções; A vida
afetiva; Adolescência; O desenvolvimento intelectual; O desenvolvimento mental; A
percepção; Atenção, Memória; A imaginação; A conceituação do tempo; A infância; O
desenvolvimento da linguagem; Etapas do desenvolvimento na linguagem na infância; A
maturidade para leitura e escrita; Desenvolvimento religioso; Linguagem da criança.
Esses conteúdos trabalhados na disciplina de “Adaptação e Fundamentos
Psicológicos” revelam que o curso preparava o professor por meio de conteúdos relacionados
ao desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente dentro da perspectiva
humanística que se preocupava com os aspectos emocionais, vida sexual e afetiva do ser
humano e suas relações com o desenvolvimento cognitivo da aprendizagem.
Para o complemento dos aspectos do desenvolvimento biológico da criança e do
adolescente, os dados revelam (mesmo período, ano e turma) os registros dos conteúdos da
professora Maria Oraide Jacinto destacados na sequência do Diário de Classe da Disciplina de
Adaptação e Fundamentos Biológicos que traziam os conteúdos sobre o desenvolvimento do
indivíduo e a saúde humana como precedentes aos objetivos de aprendizagem: Adaptação e
Fundamentos Biológicos; Esquema de alimentação da criança; Higiene Pré-escolar; a lida
contra as moléstias transmissíveis ou infecciosas: paralisia infantil, raiva ou hidrofobia,
sarampo, escarlatina, varíola ou escarlatina, difteria, tifo ou febre tifoide, pneumonia,
helmintos; Esquistossomos ou haematobium; Esquistossomose japônica; Como evitar as
moléstias; Saneamento; Saúde e alimentação; Como obter uma alimentação saudável; Higiene
mental; Desenvolvimento dos seres humanos morfológico, fisiológico e psíquico; Longetipo
ou leptossômico; Condicionamento; Condicionamento e Educação; Projeção; racionalização;
narcotização; Conversão ou histeria; Profilaxia contra as doenças nervosas; educação física e
saúde mental; Respiração, medidas torácicas e espetrômetro e saúde do professor.
A saúde do professor também era enfatizada nos conteúdos ensinados no curso de
Magistério, pois o mesmo como educador tinha que estar bem para preparar e ministrar uma
boa aula para seus alunos. Pois, segundo relato dos professores entrevistados, o atendimento
da saúde pública do município era precário, então ao sinal de quaisquer moléstias sentidas
pelo professor e/ou aluno teriam que tomar as devidas providências para não agravar o caso e
ter que ser mandado para Chapada dos Guimarães e/ou Cuiabá para tratamentos mais sérios.
O quarto diário da disciplina de “Adaptação e Fundamentos Sociológicos” apresenta
os campos preenchidos pela professora, porém, os canhotos não foram destacados e entregues
na Secretaria como constava na Instrução da contracapa do mesmo. Os conteúdos ministrados
foram: Introdução à Sociologia; Características do “fato social”; Ação, processos, contatos e
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isolamento social; Status e papel social; Status legal, principal e posicional social; Status
pessoal; Grupos, categorias e controle social agregado; Tipos de sanções; Caracterização de
mudanças e problema social; Comunidade, tipos de multidões e sociedade; Tipos e
caracterização de controle social; Sanções especificamente sociais; Fenômeno coletivo e
desorganização do indivíduo; Características e desorganização da sociedade e comunidade;
Solidariedade simples e social; Necessidade de uma organização militar da sociedade;
Isolamento e contato social: forma de comunicação, socialização e processos de
aprendizagem; Conceituação de conflitos e como lidar com eles.
Os conteúdos da Disciplina de Adaptação e Fundamentos Sociológicos traziam
conteúdos que ajudavam o cursista, futuro professor compreender as relações sociais,
principalmente no contexto escolar. Pois, segundo a professora Cleonice Silva que também,
foi supervisora de Estágio Supervisionado, Didática e outras disciplinas no curso de
Magistério, esses conteúdos eram exemplificados na prática da escola, por parte de alguns
diretores. Por isso, tinha que preparar os cursistas do Magistério para saber seu papel social
dentro do sistema escolar.
Haviam Diretores na escola que eram muito rígidos com os professores, pois, se o
mesmo faltasse na sua aula e mandasse avisar que, não foi a escola porque estava
doente, ou quaisquer outros motivos, a Diretora visitava a casa do professor para
averiguar se ele estava falando a verdade, caso contrário o mesmo era distratado
da escola, mesmo não tendo outro para substituí-lo (SILVA, Entrevista, concedida à
autora em 18/11/2019).

As avaliações ou provas das disciplinas do curso de Magistério eram realizadas de
forma escrita presencial e/ou por meio de trabalhos se por algum motivo, a (o) aluna (o) não
pudesse fazer a avaliação, como no caso de alunas gestantes. Na disciplina de Estágio
Supervisionado, as avaliações eram realizadas por meio da observação da prática do professor
estagiário, “a supervisora assistia as aulas de regência junto com a professora da turma e
ambas avaliavam a aluna estagiária”, relata a cursista, Maria Bernarde Soehn da Costa
(Entrevista em 21/08/2020).
Os relatos e registros apontam evidências dos saberes profissionais inerentes à
formação do professor primário dos protagonistas que vivenciaram essas relações que foram
essenciais para compreendermos um pouco da cultura escolar da década de 1980.
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3.3 - Os saberes profissionais e a disciplina de Matemática

Na Grade Curricular do curso de Magistério de 1983 a parte do currículo denominado
de “Educação Geral” era organizada pelas áreas de Comunicação e Expressão, Estudos
Sociais e Ciências organizadas em disciplinas. Na área de Ciências constavam as disciplinas
de Ciências Físicas e Biológicas e a disciplina de Matemática com três aulas semanais para o
1º Ano do curso totalizando 90 aulas. Na parte de “Formação Especial Diversificada”, a
disciplina de Metodologia de Ensino na qual estava incluída o ensino de Matemática consta
quatro aulas semanais nos 2º e 3º anos, com um total de 240 horas durante o curso.
Na organização curricular do curso de Magistério de 1991 (Figura 32) na parte de
“Educação Geral” apresenta as áreas de Comunicação e Expressão, Estudos Sociais e
Ciências organizadas em disciplinas. Na área de Ciências constam as disciplinas de Ciências
Físicas e Biológicas e a disciplina de Matemática com três aulas semanais para o 1º Ano e
duas aulas semanais no 2º e 3º ano do curso com um total de 280 horas. Na parte “Formação
Especial Diversificada” a disciplina de Conteúdo de Metodologia de Matemática consta duas
aulas semanais no 2º ano e uma aula semanal no 4º ano, totalizando 120 horas da disciplina
durante os quatro anos do curso.
Desta forma, a partir de 1991 com as mudanças na Grade Curricular para o curso de
Magistério observa-se que os conteúdos específicos de Matemática do Núcleo Comum,
passam de 90 horas para 280 horas de aulas. Na Parte Diversificada do currículo, a disciplina
“Conteúdo e Metodologia de Matemática” reduz de 240 horas para 120 horas-aulas.
Considerando o currículo como o conjunto das experiências que constituem o caminho
que a escola oferece aos alunos e na organização curricular para o curso Magistério (1991)
amplia-se o número de aulas de Matemática na parte da “Educação Geral”, e na parte
“Diversificada” do currículo na disciplina “Conteúdo e Metodologia de Matemática” percebese a presença dos saberes a e para ensinar que se constituem ao longo do processo de
formação, se complementam e tornam-se indissociáveis.
Desta forma, a finalidade dessa mudança no currículo deveria pressupor um
planejamento que permitisse chegar com eficiência aos objetivos de formação inicial dos
professores e educacionais nas escolas como um todo (Figura 32).
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Figura 32 - Grade Curricular do Magistério, 1991.

Fonte: Arquivo da Escola Padre José Maria do Sacramento.

Segundo o relato da ex-aluna da primeira turma do curso de Magistério na Escola
Padre José Maria do Sacramento, Maria Bernardete Sohn da Costa, no primeiro ano do curso,
o ensino da Matemática era voltado para a compreensão e execução das operações com
números naturais, números decimais, porcentagem e geometria. Desta forma, diz que:

A maior dificuldade que enfrentamos sendo cursistas da primeira turma do
Magistério foi que nossa professora de Estágio Supervisionado, depois de quase um
ano de trabalho com nossa turma, foi embora de repente, levando todas as nossas
pastas e registros de notas do Estágio, não deixando nenhum registro dos nossos
trabalhos na escola. Com a nova professora tivemos que refazer todos os nossos
trabalhos. A carga horária de seis horas diárias do Magistério, impossibilitou muito
de nossos colegas terminarem o curso pois, tinham que trabalhar e não tinham
tempo para, ainda fazer as aulas do Estágio. No que diz respeito à disciplina de
Matemática, no 2º e 3º Ano do curso de Magistério o conteúdo era mais difícil,
principalmente no 3º Ano que estudamos estatística. O professor explicava os
conceitos e nos sugeria formas práticas de trabalhar aquele conteúdo com nossos
alunos usando materiais descartáveis como tampinha de garrafas e pequenas caixas
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de papelão para fazer contagem e dividir materiais e, confeccionávamos cartazes
para exemplificar e ilustrar problemas ou conceito matemático para os alunos.
Pois, já dávamos aulas no Estágio Supervisionado e, essas dicas nos ajudavam a
preparar nossas aulas. (COSTA, Entrevista, concedida à autora em 21/08/2020).

Os registros escritos e/ou documentos oficiais sobre como eram ministrados os
conteúdos de Matemática não foram localizados. O professor de Matemática Adbys Aych
Nafi, lembrado por todos os entrevistados e, segundo sua esposa Elza Henrique Nafi nos
relata que ele produzia os materiais utilizados durante as aulas de Matemática com apoio da
Supervisora escolar, que recebia instruções da Secretaria de Educação Estadual. O mesmo
utilizava-se de poucos livros didáticos da época, optava pelas apostilas mimeografadas e o
caderno de campo para elaboração das aulas, seguindo as diretrizes curriculares do curso, as
quais, não encontramos para detalhar minuciosamente os conteúdos ensinados em cada ano do
curso de Magistério.
Entretanto, localizamos registros importantes do ensino dos conteúdos de
Matemática em alguns “Cadernos de Observação” de cursistas do Magistério e/ou “Pastas de
Estágio Supervisionado”. Ao buscarmos na literatura referências metodológicas para o estudo
dos saberes matemáticos em cadernos escolares nos possibilitou a investigação da Matemática
dentro da cultura escolar por esse caminho de pesquisa tão profícuo.
Peres29 (2017) destaca que o “caderno não é apenas um objeto, e/ou um suporte de
registro, mas sim um dispositivo de aprendizagem gráfico, que permite ao estudante entrar nas
múltiplas funcionalidades sociais da escrita”. Dessa forma, a observação desse material deve
ser criteriosa e contextualizada, pois se apresenta como “material de difícil análise, que
mostra numa aparente simplicidade, por ser corriqueiro em sua utilização na vida escolar”
(VALENTE, 2017, p. 9).
Segundo Novais (2018) os registros de conteúdos de matemática no caderno dos
alunos permitem identificar indícios da presença de saberes aritméticos e saberes geométricos
na escola primária.
A partir dessa perspectiva selecionamos três “Cadernos de Observação”, utilizados
no Estágio Supervisionado pelos alunos de Magistério da Escola Padre José Maria do
Sacramento, com o objetivo de observar e comparar suas estruturas de organização dos

29

Peres proferiu conferência de abertura do XV Seminário Temático de Pelotas a convite do GHEMAT,
realizado entre os dias 29 e 30 de abril e 1º de maio de 2017. Do qual os trabalhos apresentados podem ser
consultados em: http://xvseminariotematico.paginas.ufsc.br/.
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conteúdos. Também, optamos por utilizar somente um dos cadernos para exemplificar essa
organização e, escolhemos o mais legível e com mais conteúdos registrados (Figura 33).
Figura 33 - Caderno de Observação, 1988.

Fonte: Arquivo da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento.

Os cadernos encontravam-se no acervo escolar e todos apresentavam a mesma
estrutura de organização contendo: identificação da escola, série, data, horário, aula e o nome
da professora regente responsável pela turma. Porém, o caderno de observação da cursista
Edemilde Ribeiro Feliciano do 1º Ano do Magistério do ano de 1988, estava mais completo e
legível, para análise. O caderno mostra que durante o período do Estágio Supervisionado a
cursista acompanhou as aulas ministradas pelos professores regentes de turmas da 1ª, 2ª e 3ª
séries do 1º Grau na Escola Estadual Padre José Maria.
O período de observação no Estágio Supervisionado começava a partir do 1º ano do
curso de Magistério. Nesse período ocorria o primeiro contato dos cursistas com a prática de
sala de aula, porém, nesse 1º momento era somente para observar os professores regentes
durante as aulas no primário.
O Caderno de Observação era o instrumento de registro durante a aula observada,
esses dados seriam posteriormente socializados e discutidos durante as aulas com o professor
Supervisor do Estágio e os colegas de sala de aula. O caderno também se tornava um
instrumento de avaliação do Estágio, que orientava na elaboração e avaliava os registros
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individuais e posteriormente eram devolvidos e arquivados na escola como documento na
pasta de Estágio do cursista.
O Caderno de Observação do Estágio Supervisionado era organizado para serem
registrados as observações de partes distintas da aula ministrada pelo professor regente em
sala de aula, por meio dos tópicos: observação que se refere às anotações mais relevantes do
dia, forma de organização da turma e frequência; objetivo da aula; recursos utilizados pelo
professor; manejo de Classe destaca a conduta do trabalho da professora regente; na
Conservação da Sala referente à organização, limpeza e Conclusão, descrevia o resultado final
obtido pela professora ao final de sua aula como mostra a Figura 34.

Figura 34 - Caderno de Observação - Estágio Supervisionado, 1988.

Fonte: Arquivo da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento.

Os alunos cursistas eram orientados pelo Professor Supervisor de Estágio que durante
o período de observação, deveriam prestar atenção em tudo que ocorria na sala de aula, anotar
os detalhes da aula ministrada pelo professor regente. Esses registros, também serviriam para
a elaboração do Relatório Final do Estágio que deveria ser entregue como documento final de
conclusão do Estágio Supervisionado na escola (SILVA, Entrevista concedida à autora em
18/11/2019).
Além de relatar as observações no caderno, o cursista tinha que fazer uma cópia do
conteúdo ministrado pelo professor em cada disciplina. Nas aulas de Matemática encontramos
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no Caderno de Observação, evidências de alguns conteúdos ministrados no ano de 1988,
como aponta a Figura 35.
Figura 35 - Conteúdos de Matemática, 1988.

Fonte: Arquivo da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento.

Observa-se no caderno, os conteúdos de Matemática registrados por Edemilde Ribeiro
Feliciano (1º Ano do Magistério), durante as observações das aulas de Matemática na turma
da 2ª série primária. Os conteúdos matemáticos ministrados pela professora no quadro, que
fora copiado pela aluna cursista contemplam: divisão de tempo, a escrita dos números
romanos e ordinários e operações de adição com números naturais.
No acervo escolar da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento, também,
localizamos 52 pastas de finalização de Estágio Supervisionado de Cursistas do Magistério
correspondentes a diferentes períodos. As Pastas Finais do Estágio Supervisionado também
apontam parte dos conteúdos que eram elaborados pelos cursistas quando assumiam a
regência da sala de aula. Elaboravam os Planos de Aula que posteriormente eram vistoriados
e avaliados pela Supervisora do Estágio e pela professora regente da turma observada. As
fichas de acompanhamento e o Relatório de Estágio, atividade obrigatória, constituíam a Pasta
Final do Estágio Supervisionado com registros de forma sistematizada e devidamente
assinada pelo cursista, destacado na Figura 36.
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Figura 36 - Ficha de Acompanhamento e Relatório Final, 1992.

Fonte: Arquivo da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento

.

Na Pasta de Estágio o cursista também apresentava o Relatório de Regência e cópia
de todas as aulas preparadas e ministradas durante o período de Estágio. Os conteúdos de
Matemática do Plano de Aula destinavam-se aos alunos da 2ª série primária e se apresentava
uma organização simplificada dos conteúdos matemáticos que posteriormente eram passados
na lousa e/ou datilografados e copiados no mimeógrafo e distribuídos aos alunos, destacado
na Figura 37.
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Figura 37 - Plano de Aula de Regência, 1992.

Fonte: Arquivo da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento.

Os conteúdos ministrados referem-se a problemas envolvendo contas de adição,
resolução de contas de subtração, adição e multiplicação; propõe a escrita de números
crescentes até 50 e decrescentes começando pelo número 20; escrita de números pares e
ímpares; problemas envolvendo dúzia e dezenas.
Em relação aos livros didáticos de Matemática utilizados na década de 1990 na
escola e/ou anterior não foram localizados. Porém, encontramos um acervo pessoal de uma
ex-aluna da escola Padre José Maria do Sacramento o livro “Integrando o aprender” que
pertencia à sua mãe que fora cursista do Magistério Logos II nos anos de 1983/1986. E
posteriormente fora professora primária do município de Nova Brasilândia na década de 1980
a 1990, utilizou esse livro para ministrar aulas.
O livro “Integrando o aprender” (Figura 38) é um volume da 4ª série, pertencente a
uma coleção utilizada por todas as escolas no município de Nova Brasilândia no ano de 1985,
segundo os relatos de professores que o reconheceram e afirmaram tê-lo utilizado na escola
primária.
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Figura 38 - Integrando o a prender - 4º série, 1985.

Fonte: Arquivo pessoal Verônica de Souza Lima Domingues.

O livro da autora Maria Eugênia e Luiz Cavalcante (1985), além dos conteúdos de
Matemática, contempla as demais disciplinas: Português, Estudos Sociais, Ciências e
Programa de Saúde que foi elaborado de forma integrada com todos os componentes
curriculares da época. O livro é destinado ao professor e, traz o Plano de Curso com
orientações pedagógicas para os quatro bimestres do ano letivo.
Faz-se necessário destacar de forma sintetizada os conceitos matemáticos elencados a
cada bimestre presente no Plano de curso, destacado na obra (Quadro 5). Outro aspecto
relevante da coleção são as orientações destinadas ao professor primário da 4ª série que
detalha as ações pedagógicas e aponta sugestões de como trabalhar cada conteúdo,
subsidiando a prática pedagógica do professor em sala de aula.
Quadro 5- Conteúdos bimestrais de Matemática - 4ª Série, 1985.
CONTEÚDOS DO 1º
BIMESTRE

CONTEÚDOS DO 2º
BIMESTRE

CONTEÚDOS DO 3º
BIMESTRE

CONTEÚDOS DO 4º
BIMESTRE

Conjuntos

Múltiplos e Divisores

Números Decimais

Sistemas de Medidas
de Comprimento e
superfície

Numeração

Números Fracionários

Porcentagem

Sistemas de Medidas
de
Volume
e
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Capacidade
As
Operações
Fundamentais

Geometria

Sistemas de Medidas
de Massa e Tempo

Fonte: Elaborado pela autora.

Os conteúdos do 1º Bimestre apresentados no livro didático apontam vestígios do
Movimento da Matemática Moderna que provocou mudanças na estrutura, forma, conteúdo e
ensino da disciplina. A esse respeito os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam indícios
dessa nova proposta para o ensino de Matemática que chega no Brasil nas décadas de
1960/1970 e em Mato Grosso na década de 1980. Segundo os PCN’s:

Ao aproximar a matemática escolar da matemática pura, centrando o ensino nas
estruturas e fazendo uso de uma linguagem unificadora, a reforma deixou de
considerar um ponto básico que viria se tornar seu maior problema: o que se propunha
estava fora do alcance dos alunos, em especial daqueles das séries iniciais do ensino
fundamental (BRASIL, 1997, p.21)

Um dos marcos do Movimento da Matemática Moderna (MMM) na época foi a
introdução da teoria dos conjuntos, como destaca a atividade prevista no livro didático (Figura
39). Na escola primária a teoria dos conjuntos consistia num aglomerado de estruturas
axiomáticas e regras definidas, mediadas pela abstração de símbolos e correspondência entre
elementos. Entretanto, era preciso levar em conta a forma de apropriação dessa linguagem
pela criança, torná-la compreensível (SOARES, 2001).
Figura 39 - Livro de Matemática 4º série, 1985.

Fonte: Arquivo pessoal - Professora Verônica de Souza Lima Domingues.

114

Nos conteúdos relacionados às operações fundamentais como mostra a Figura 39, os
autores sugerem (destacado em vermelho) que antes de ensinar a primeira propriedade da
adição (Fechamento) o professor deve revisar com os alunos as Adições de dois números de
um algarismo, explorando todas as adições da tabuada. Sugere ao professor, promover
atividades com materiais concreto, oral e escrito. Para melhor compreensão da segunda
propriedade da Adição (Comutativa), o professor deve escrever na lousa 28+35 e pedir aos
alunos que efetue a adição (28+35 = 63). Em seguida solicitar que apliquem a propriedade
comutativa, trocando as parcelas e efetue novamente a operação. Fazer o mesmo com outras
atividades para que os alunos compreendam e apliquem essa propriedade (EUGÊNIA;
CAVALCANTE, 1985, p.159). Essas orientações feitas pelos autores são importantes para
auxiliar os professores que tem dificuldades, principalmente no planejamento das aulas de
Matemática.

3.4 - Curso de Magistério - Logos II

Estudos apontam que o Logos I foi ofertado em alguns estados e municípios
brasileiros. O município de Nova Brasilândia não foi contemplado e as primeiras experiências
com o Projeto Logos I ocorreram nos estados do Piauí e Paraíba que foram selecionados por
apresentar grande número de professores não titulados, e também, por não dispor até aquele
momento, de planos abrangentes para a qualificação ou habilitação de professores primários.
Os territórios federais que eram estados diretamente ligados à união como, Amapá, Roraima e
Rondônia também foram inclusos, por constituir atribuições diretas do Governo Federal
(MEC/DSU,1974, p.15).
A pesquisa de Mestrado intitulada “Treinamento em serviço: formação de Professores
não titulados no Projeto Logos II em alta Floresta, Mato Grosso (1980-1993)” de Rosemary
Luz, da Universidade federal de Mato Grosso destaca que o principal objetivo do Projeto
Logos I, além de documentar professores que não tinham concluído o 1º grau era agilizar uma
formação mais rápida possível aos docentes, com o mais baixo custo possível, eximindo o
governo da responsabilidade de contratar professores substitutos, que mesmo cursando o
Logos I continuariam exercendo sua profissão, em seguida também pudessem ingressar no
curso de Magistério oferecido pelo Logos II.

Os objetivos operacionais do projeto buscaram: a qualificação de professores leigos
no período de 12 meses; o estabelecimento de uma metodologia adequada à
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qualificação professores leigos, compatibilizando baixo custo e alta rentabilidade a
proposição de um suporte logístico aos órgãos envolvidos, que permita
funcionalidade operacional; a estruturação de um sistema permanente de supervisão
da qualificação de professores leigos, em comum acordo com as secretarias e
divisões de educação, visando a realimentação do processo; o estabelecimento de
mecanismo de avaliação que permita estudos sobre viabilidade da generalização da
metodologia; a determinação do conteúdo mínimo e normalização dos módulos
didáticos (MEC/DSU, 1974, p.19).

Desta forma, se observa a pressa por parte das políticas públicas voltadas para a
formação de inicial de professores, para concluir a primeira etapa de formação, tendo como
ênfase sequenciar a formação do Magistério a partir do Logos II. Os principais critérios
estabelecidos para que os professores leigos pudessem participar do Projeto Logos I eram
estar em efetivo exercício nas salas de aula; ter a faixa etária compreendia entre os 25 a 35
anos de idade; Os candidatos que concluíssem o 1º grau por meio do curso Logos I seriam
selecionados por meio de aplicação de um teste de identificação.
Inicialmente foi aplicado aos candidatos um teste de identificação, com o objetivo de
estabelecer estágios de habilidades em leitura, observação, interpretação e solução
de pequenos problemas em sala de aula. Os resultados desse teste permitiram aos
professores elaboradores de módulos definir, embora esquematicamente, o perfil de
sua clientela e facilitar o estabelecimento de parâmetros para seleção e dosagem dos
conteúdos curriculares e se constituíssem realmente numa unidade integrada e
autônoma de ensino-aprendizagem, perfeitamente adaptada à clientela a ser atingida
(MEC/DSU, 1974, p. 19).

Segundo Luz (2018), a proposta de formação do Logos I consistia em dosagens de
conteúdos específicos para o 1º grau, não apresentava uma metodologia específica para o
desenvolvimento de habilidades significativas para atuação do professor em sala de aula que
refletisse na melhoria da sua prática pedagógica. A preocupação estava centralizada em fazer
cumprir as determinações e exigências da Lei 5692/71 e obter a titulação necessária (LUZ,
2018, p. 62).
A autora também afirma que o Projeto Logos I iniciou seus trabalhos em março de
1973 concluindo em dezembro de 1974, tendo grande êxito por conseguir formar professores
leigos com o ensino de 1º grau, com destaque para o baixo custo aos cofres públicos e de fácil
logística alcançando um grande número de professores em exercício. Para o MEC os
resultados foram satisfatórios e a partir dessa experiência objetivou-se a criação do Projeto
Logos II direcionado para qualificá-los profissionalmente com o Curso de Magistério em
diversas regiões do país (LUZ, 2018, p.63).
O Projeto Logos II foi elaborado pelo MEC/DSU em 1974, sendo incluído no Plano
Setorial de Educação de 1975/1979, como meta do projeto prioritário Desenvolvimento de
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Novas Metodologias Aplicadas ao Processo de Ensino Aprendizagem pela modalidade de
Supletivo. (BRASIL, 1980).
Com o encerramento do Logos I, o Projeto Logos II (Figura 40) permitiu o ingresso de
professores que tinham níveis de escolaridade variados. Exigia-se como escolaridade mínima
para participar do projeto, a 4ª série do 1º grau e idade de 19 anos, sendo necessário ter 21
anos completos para a conclusão do curso.
Outra exigência era que o professor não titulado estivesse atuando nas quatro
primeiras séries do primeiro grau, uma vez que esse local era seu “laboratório de
aprendizagem e campo de observação e aplicação” (BRASIL, 1975, p.137).

Figura 40 - Projeto Logos II

Fonte: COSTA, 2013, p.171.

Neste cenário de expansão no estado de Mato Grosso, o Projeto Logos II iniciou suas
atividades no ano de 1980, organizado pela Secretaria Estadual de Educação junto a uma
equipe da Coordenadoria de Educação Supletiva, responsáveis pela execução, controle e
avaliação projeto no estado, para atender a demanda de formação aos professores leigos que
se encontravam nas salas de aula em vários municípios mato-grossenses.
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Por meio da Instrução Normativa nº 014/ SEC/CESU/DES/80 que dispõe sobre o
funcionamento do curso Logos II e a habilitação de professores não titulados com 2º grau, em
efetivo exercício do magistério de 1º grau no ensino primário, turmas de 1ª a 4ª série,
estabeleceu-se as normas para a implantação do Projeto logos II em Mato Grosso.

Artigo 1º- A implantação do Curso Logos II será efetivada nos municípios em que se
constatar a existência de professores não titulados, em exercício do magistério nas
quatro primeiras séries de 1º grau mediante parecer favorável da Secretaria de
Educação e Cultura e Equipe da Coordenadoria de Educação Supletiva. Artigo 2ºPara implantação do Núcleo Pedagógico será necessário que o município: exista no
mínimo 20 (vinte) professores não titulados; haja recursos humanos com habilitação
superior; exista local apropriado à instalação e todo equipamento necessário ao
núcleo que seja firmado acordo ou compromisso entre Prefeituras e Secretaria de
Educação e Cultura/MT- 1980 (LUZ, 2018, p.73).

Atendendo aos critérios e as prescrições oficiais, o município de Nova Brasilândia foi
contemplado com o curso de Magistério Logos II no ano de 1983, que representa o segundo
curso de Magistério do nosso estudo sobre a formação inicial de Professores.
Neste período, ainda haviam professores leigos no município que dispunha de local
apropriado para instalação e todo equipamento necessário ao núcleo. Com empenho das
autoridades locais e comunidade em geral, foi firmado o compromisso entre a prefeitura de
Nova Brasilândia e Secretaria de Educação e Cultura para que o Projeto Logos II se tornasse
uma realidade transformando a realidade educacional do município.
Os estudos de Luz (2018) ressaltam que a partir de 1980, em Mato Grosso, foram
abertos aproximadamente 66 Núcleos Pedagógicos que foram se ampliando conforme adesão
do curso de Magistério Logos II pelos municípios destacados no Quadro 6.
Quadro 6 - Núcleos Pedagógicos no Estado de Mato Grosso.
Núcleo
Pedagógico

Localidade

Núcleo
Pedagógico

Localidade

1.

Cuiabá

34.

Nova Xavantina

2.

Várzea Grande

35.

Chapada dos Guimarães

3.

Poconé

36.

Canarana

4.

Juara

37.

Peixoto de Azevedo

5.

Sinop

38.

São Félix do Araguaia

6.

Rosário do Oeste

39.

Ribeirão Cascalheira

7.

Santo Antônio do Leverger

40.

Água Boa

8.

Barra do Garças

41.

Alto Paraguai

9.

Vera

42.

Guarantã do Norte
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10.

Progresso

43.

Nova Brasilândia

11.

Porto dos Gaúchos

44.

Guiratinga

12.

Nortelândia

45.

Pedra Preta

13.

Alta Floresta

46.

Santa Terezinha/Vila Rica

14.

Juína

47.

Terra Nova do Norte

15.

Aripuanã

48.

Paranaíta

16.

Acorizal/Jarudore

49.

Alto Graças

17.

Rondonópolis

50.

Arenópolis

18.

Mirassol D’Oeste

51.

Nova Canaã do Norte

19.

Colíder

52.

São Joaquim

20.

Cáceres

53.

Torixoréu

21.

Paranatinga

54.

Tangará da Serra

22.

Barra do Bugres

55.

Porto Espiridião

23.

Dom Aquino

56.

Nova Mutum

24.

Poxoréo

57.

Comodoro

25.

Diamantino

58.

Pontes de Lacerda

26.

São José do Rio Claro

59.

Sorriso

27.

Jauru

60.

Marcelândia

28.

São José dos Q. Marcos

61.

Figueirópolis

29.

Rio Branco

62.

Lucas do Rio Verde

30.

Salto do Céu

63.

Nossa S. do Livramento

31.

Jaciara/ Juscimeira

64.

Jangada

32.

Araputanga

65.

Ápiacás

33.

Barão do Melgaço

66.

Alto Paraguai

Fonte: LUZ, 2018, p.78.

Nova Brasilândia pertence ao Núcleo Pedagógico de nº 43, que na época localizava-se
no centro da cidade, prédio cedido em 1983 para funcionar o Núcleo Pedagógico (NP) do
Projeto Logos II. Percebe-se no quadro que os Núcleos Pedagógicos funcionaram em dois
polos, como por exemplo, o NP 16 funcionou nos polos de Acorizal e Jarudore; NP 31 nos
polos de Jaciara e Juscimeira; NP 46 eram atendidos os municípios de Vila Rica e Santa
Terezinha. Tudo indica que os polos foram organizados pela proximidade entre as localidades
favorecendo o atendimento aos cursistas, não havendo necessidade de se deslocar para outros
polos mais distantes e/ou abrir outro Núcleo Pedagógico (LUZ, 2018, p. 78).
Na época, concomitante ao funcionamento do curso de Magistério presencial da
Escola Padre José Maria do Sacramento, o Logos II teve boa aceitação por parte dos
professores leigos interessados, considerando que já atuavam em sala de aula (critério de
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ingresso) e tinham pouco tempo para se dedicar aos estudos. Desta forma, curso de Magistério
Logos II possibilitou aos professores trabalhar e estudar nos finais de semana, fazendo toda a
diferença para o ingresso e permanência dos cursistas.
Durante o percurso metodológico, percebemos a ausência de fontes sobre o curso
Logos II, o que dificultou, mas não impediu que pudéssemos registrar, a partir dos
depoimentos e documentos, a história do ensino local. Em entrevista a professora Cleri Jaci de
Almeida, deixa claro no seu depoimento que concluiu o 2º Grau por meio do Logos II e dá
início a carreira de magistério em Nova Brasilândia.

Eu morava em Juscimeira quando fiz a 5º série no colégio de Freiras. Assim, no ano
de 1979, vim morar em Nova Brasilândia em um pedaço de terra que meu pai tinha
comprado, na zona rural e comecei a ensinar meus irmãos a ler e escrever com um
livro do 5º ano, único livro que eu tinha. Um dia um vizinho me viu ensinando meu
irmão e me perguntou se eu aceitava a dar aulas para as crianças de nossos
vizinhos e eu disse que sim. Ele falou com o prefeito da época e abriram uma
pequena sala de aula naquela região e eu comecei a alfabetizar 38 alunos.
Trabalhei por dois anos nessa sala de aula, depois, meu pai vendeu as terras e
tivemos que mudar para Nova Brasilândia, onde fui convidada a dar aulas na
Creche. Mas, lá eu era professora, merendeira e limpava também. Às vezes eu
colocava as crianças maiores para ensinar e cuidar das menores e ia fazer a
merenda. Depois de um tempo isso mudou, contrataram mais funcionárias para a
Escola de Educação Infantil e creche “Pequeno Príncipe” e, fiquei somente na sala
de aula. Iniciei o curso Mobral por um ano para terminar a 7ª série e terminei o 1º
Grau na Escola Padre José Maria do Sacramento no ensino regular. No ano de
1985 ingressei no Logos II, 2º Grau Magistério. O curso Logos II era bom porque
eu podia trabalhar e estudar, pegava os Módulos e estudava em casa, quando me
sentia preparada para fazer as provas eu me apresentava no Núcleo de atendimento
do curso, aqui mesmo em Nova Brasilândia e realizava as provas. Tive um pouco de
dificuldade nos Módulos de Matemática, mas uma colega me ajudou muito, também
tinha um professor no Núcleo do curso que nos auxiliava se precisássemos. Os
materiais do curso, guardei por muito tempo, mas depois emprestei para uma
professora que não me devolveu mais e se mudou daqui (ALMEIDA, entrevista
concedida em 30/12/2019).

O Núcleo Comum curricular do Projeto Logos II apontava direcionamentos para a
atuação do professor em sala de aula considerando quatro aspectos interligados:

A compreensão do aluno, resultante de conhecimento de sociologia, biologia e
psicologia; a observação do aluno, baseada em técnica de observação, comparação e
registro de comportamentos; o ajustamento do aluno, decorrente do estudo de
metodologia e orientação; a ação do aluno, pelo emprego adequado de técnicas de
trabalho individual, em grupo ou em atividades comunitárias (BRASIL, 1975, p.
51).

Para a formação dos professores foram elaborados os materiais didáticos organizados
por módulos, “metodologia que apresentava a vantagem de ser uma técnica de ensino
personalizado, visando respeitarem o ritmo de aprendizagem do aluno, ao mesmo tempo
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elevariam os padrões de eficiência esperados” (MEC/DSU, 1974, p.12), possibilitando o
professor estudar e aprimorar o trabalho pedagógico em sala de aula.
Os materiais didáticos do curso de Magistério Logos II sob a responsabilidade do
Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB) trazia na sua organização curricular a
formação específica para a disciplina de Didática da Matemática (DM) constituída por 08
módulos e Técnica de Preparação de Material Didático (TPMD), com 2 módulos. A primeira
orientava os procedimentos didáticos para os professores-cursistas ensinar Matemática para o
nível primário (1ª a 4ª série do 1º Grau), e a segunda destinava-se à confecção de material
didático e com manual orientativo com o passo a passo e desenvolvimento da aula Figura 41:
Figura 41 - Material Didático - Logos II, 1981-1984.

Fonte: Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB).

Nos módulos de TPMD do Logos II, o material didático direcionava uma mensagem
aos cursistas, orientando como deveriam utilizar em favor da aprendizagem.

Para tornar suas mensagens mais objetivas, facilitando assim a compreensão dos
conteúdos e a efetivação da aprendizagem, você pode usar uma série de recursos ou
meios que despertem o interesse e orientem a atenção dos alunos. Esses meios ou
recursos são os materiais didáticos. Qualquer material de você use com a finalidade
de promover a aprendizagem é material didático. Estão incluídas aí as coisas da
natureza, o livro, o quadro de giz (também chamado lousa ou quadro-negro), o
cartaz, o mapa, o globo, o flanelógrafo, o álbum seriado, etc (CETEB, 1984, p. 4).
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Em consonância, os módulos de DM orientavam os professores cursistas no mesmo
sentido: “depois de manipular o material concreto é que os alunos estarão capacitados para
trabalhar mais abstratamente, usando somente lápis e papel” (CETEB, 1984, p.12).
Em sua tese de doutoramento, Costa (2013) analisou os módulos das disciplinas de
DM do Projeto Logos II e conclui que na elaboração desses materiais foram utilizadas as
concepções defendidas pelo Movimento da Matemática Moderna (MMM).

O vestígio marcante do ideário da modernização do ensino da Matemática, a Teoria
de Conjuntos, foi o início da fundamentação pedagógica presente no material. As
orientações indicavam, ainda, a utilização de material concreto, reforçando a
necessidade da manipulação pela criança como forma de estimular a observação, a
representação e a verbalização. A ideia de conjunto foi tratada como a noção de uma
coleção de objetos organizada a partir de um critério. Nessa perspectiva, segundo o
material didático, todas as experiências deveriam ser registradas inclusive na 1ª
série, utilizando o recorte e a colagem. Dessa forma, outros conceitos deveriam ser
inseridos no trabalho do professor, como a pertinência, a não pertinência,
subconjuntos, contém, não contém, está contido, não está contido (COSTA, 2013,
p.178).

Segundo o autor, no material do Logos II o ideário do Movimento da Matemática
Moderna apresentava-se como possibilidade de aprendizagem da disciplina. Consta no
referencial utilizado que versava sobre a Matemática Moderna, a relação aos conteúdos
característicos desse ideário, como por exemplo, a Teoria dos Conjuntos, como demonstra o
Quadro 7.
Quadro 7 - Módulos Didática da Matemática – Projeto Logos II, 1981/1984.
Módulo
01

Tema
Iniciação à
aprendizagem da
Matemática.

Objetivos
Indicar o que significa prontidão e
quais os componentes capazes de
influenciar ou não na prontidão.
Indicar a finalidade do período
preparatório e do teste diagnóstico.

Meta: Compreender o
desenvolvimento
cognitivo da criança;
indicar também quais
são as atividades
adequadas à iniciação da
aprendizagem da
Matemática.

02

Os fatos fundamentais
da adição e da subtração.

Meta: Desenvolver a

Identificar atividades adequadas à
aprendizagem de conjuntos na 1ª série
e nas séries mais adiantadas.

Conteúdos
Prontidão e
seu
significado.
Iniciação ao estudo
de conjuntos.
Leitura e escrita de
numerais.

Sequenciar passos para a introdução do
conceito de número.
Orientar o aluno no processo de leitura
e de registro dos números.
Identificar fatos e situações em que o
aluno demonstra ter prontidão para
aprender as operações de adição e de
subtração.
Selecionar processos adequados

Os fatos
Fundamentais da
adição e da
subtração.
Os algoritmos da
adição e da
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competência
para
orientação dos alunos na
aprendizagem dos fatos
fundamentais da adição
e da subtração.
03

04

Iniciando o programa de
Matemática na 2ª série.

Meta:
Orientar
o desenvolvimento do
programa de
Matemática na 2ª
série, particularmente
na
Apresentação de
símbolos, noções de
centena e unidade de
milhar e adição e
subtração de números
compostos.
Desenvolvendo o
programa de
Matemática na 2ª série
do 1º grau de ensino.

Meta: Visa a
aprendizagem de
procedimentos
adequados ao ensino
das operações de
multiplicação e divisão,
em nível de 2ª série do
1º grau de ensino.

05

Conjunto dos Números
Racionais

Meta: Dirigir as
atividades dos alunos,
orientando-os
operatórias adequadas.

06

Ensinando frações

para levar os alunos à compreensão
dos fatos fundamentais da adição e
da subtração.
Graduar etapas à introdução das
operações de adição e de subtração.
Identificar:
Procedimentos adequados de >, <, /,
=, e
Procedimentos adequados à
apresentação de centena e de
unidade de milhar no quadro de
pregas.
Procedimentos adequados à
introdução de adição e de subtração
de números compostos.
Etapas para a introdução de adição e
de subtração de números compostos

Identificar:
Procedimentos adequados
para introduzir as operações
de multiplicação e de divisão.
Aspectos a serem destacados ao se
introduzir a noção de quarta parte.

subtração.

O estudo de
conjuntos na 2ª série.

O sistema de
numeração na 2ª
série.
A adição e a
subtração na 2ª série.

Multiplicação e
divisão. Frações.
Sistemas de
medidas.
Figuras
geométricas

Etapas para introdução da
multiplicação e da divisão.
Objetivos para ampliar o ensino de
medidas.
Procedimentos adequados para
apresentar as figuras geométricas na 2ª
série.
Identificar conceitos básicos sobre os
números
decimais,
selecionando-os
entre alternativas apresentadas.

Como ensinar
números decimais.

Técnicas operatórias
Determinar aspectos fundamentais na
e suas etapas no
orientação da aprendizagem dos
ensino
conceitos de décimo, centésimo e
no desenvolvimento
milésimo, completando
dos conceitos
sentença.
sobre os númerosdas
decimais e fornecendo-lhes técnicas
operações
com
Selecionar atividades que conduzam
decimais.
aos conceitos de décimo, centésimo e
milésimo, marcando-as.
Identificar a técnica operatória
utilizada nas operações com números
decimais, selecionando-as entre várias
alternativas.
Identificar procedimentos adequados

Ensinando frações.
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ordinárias, números
decimais e medidas, na
3ª série do 1º grau.

Meta: Dirigir a
aprendizagem de seus
alunos, orientando-os no
desenvolvimento dos
conhecimentos sobre
medidas, frações e
números decimais.

ao ensino-aprendizagem de:
Ensinando decimais.
- Termos de uma fração.

- Frações ordinárias.

Ampliando o estudo
de
sistema de
medidas.

Comparação de frações e de frações
próprias, impróprias e mistas.
Operações de adição e de subtração de
frações de denominadores iguais.
Números decimais e operações de
adição e de subtração de decimais.
Medidas de comprimento, capacidade,
massa e sistema monetário

07

Ensinando MM.C.,
M.D.C., números primos
e operações com frações,
na escola de 1º grau.

Meta: Capacitar o
cursista a transmitir aos
seus alunos
conhecimentos sobre
múltiplos (M.M.C.),
divisores (M.D.C.),
números primos e
operações com frações.

08

Ensinando frações,
medidas e Geometria na
escola de 1º grau.

Identificar os pré-requisitos
necessários à aprendizagem de
múltiplos, divisores, números primos,
m.m.c., m.d.c., equivalência de frações
e operações com frações de
denominadores diferentes.
Identificar maneiras adequadas de
conduzir o raciocínio da criança na
aprendizagem de múltiplos e divisores,
números primos, M.M.C., M.D.C.,
equivalência de frações e operações
com frações de denominadores
diferentes.
Selecionar atividades para fixação da
aprendizagem de múltiplos, divisores,
números primos, m.m.c., m.d.c.,
equivalência de frações e operações
com frações de denominadores
diferentes.
Identificar procedimentos adequados
ao ensino-aprendizagem de:
- Noções de Geometria.

Ensinando múltiplos,
divisores e números
primos.
Ensinando M.M.C. E
M.D.C.
Ampliando o ensino
de frações.

Estudando Geometria.

Ampliando o ensino
de Geometria.

- Perímetro.
Meta: Desenvolver com
os alunos o programa de
4ª série do 1º grau.

Estudando frações.
- Sistema monetário.
- Multiplicação e divisão de frações.
Fonte: COSTA, 2013, p. 175/177.

Segundo Costa (2013) os módulos de Didática da Matemática enfatizavam a
necessidade de o professor considerar os conhecimentos assimilados pelos alunos. A forma
pela qual o professor poderia identificar a apropriação desses conhecimentos seria pela
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capacidade da criança resolver as tarefas propostas. O material ainda apresentava sugestões
para a elaboração de testes de diagnósticos. Entre os conceitos presentes nessas orientações,
destaca-se a classificação ou discriminação, a ordenação, a seriação, a correspondência, a
conservação de quantidades, os numerais e as frações.
Em relação ao processo de aprendizagem Luz (2018) afirma que os professores
cursistas apresentavam maiores dificuldades nas disciplinas de Matemática e Português,
considerando que a metodologia empregada nos módulos tinha como pré-requisito o
conhecimento prévio para desenvolver os conteúdos específicos inerentes às disciplinas.
Nos seus estudos, Costa (2013) ainda traz uma síntese analítica da autoria dos
Módulos de Didática da Matemática, esclarecendo que foram produzidos por três professoras:
Ione Ferraz Haeser que elaborou os módulos um, dois e cinco (1981; 1984); Neusa Stumpf
Lessa, os módulos três e quatro (1981; 1984) e Maria Antonieta Jordão E. Berrondo,
responsável pelos módulos seis, sete e oito (1981), como destaca o Quadro 8.
Quadro 8 - Módulos Didática da Matemática – Projeto Logos II - 1981/1984.
Referencial

Autor (es)

Matemática orientada

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

Ana Lúcia A. Duarte
Sônia F. da Rocha Castilho
Déborah Pádua Neves

Matemática Moderna
Matemática na
escola
primária moderna
Explorando a Matemática
na Escola primária
Matemática Moderna

Rizza de Araújo Porto Norma
Cunha Osório
Magdalena Pinho Del Valle

O sabidinho

Assim
se
Matemática

0
1

aprende

Waldemar Ens, Luis Carlos
Almeida de Domenico e Samuel
Ramos Lago
Maria
Tereza
Miranda
Oliveir
a
Adla Neme

Fonte: COSTA, 2013, p. 175/180.

Ao fazer a análise dos módulos, o autor destaca:
Podemos observar que a autoria dos módulos foi atribuída a autores diferentes para
os módulos de Didática da Matemática. Destacamos que alguns referenciais tinham
presença constante nos materiais elaborados e distribuídos aos professores cursistas
do Projeto LOGOS II. É o caso da obra de Rizza Araújo Porto e Norma Cunha
Osório, adaptada para o Brasil no ano de 1965, tendo como referência o texto de
Maurice L. Hartung, intitulado “Charting the Course for Arithmetic”. Segundo as
autoras, o material que fora destinado aos professores primários brasileiros trazia
uma organização curricular para a Escola Primária que refletia o “espírito de que se
chama hoje Matemática Moderna” (OSÓRIO; PORTO, 1965, s/p). Coincidência ou
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não, o material elaborado para o Projeto Logos II apresenta uma organização muito
semelhante àquela que identificamos no livro das autoras. A sequência dos
conteúdos, a disposição dos temas e também as orientações contidas no material das
autoras é muito próxima daquelas orientações metodológicas que vimos e
observamos nos módulos de Didática da Matemática (COSTA, 2013, p.181).

Constata-se que durante o curso de Magistério Logos II, para desenvolver a prática do
ensino, os cursistas preparavam as micro aulas que consistiam na elaboração do Plano de aula
para o treinamento das habilidades. Na aplicabilidade os cursistas precisavam “adquirir
habilidades técnicas para ensinar ou desenvolver procedimentos específicos” relacionados ao
ensino. (CETEB, 1980, p. 34).
Para o Projeto Logos II foram selecionadas cinco habilidades: “habilidades de variar
situação/estímulo, habilidade de formular perguntas, habilidade de ilustrar com exemplos,
habilidades de empregar reforço, habilidade de aumentar a participação dos alunos” (CETEB,
1982, p. 9).
Neste contexto, os cursistas na prática tinham que confeccionar os materiais didáticos
para aplicação dos conteúdos nas micro aulas. Nas escolas de Nova Brasilândia, os cartazes
eram muito utilizados pelos profissionais da escola. A professora Cleri Jaci de Almeida
(entrevistada em 30/12/2019) revela que algumas salas de aula não possuíam quadro-negro e
o professor usava os cartazes nas diferentes disciplinas para exemplificar os conteúdos
ministrados aos alunos que já sabiam ler e escrever. O livro cartaz (figura 42) sugere como
era a produção dos materiais didáticos para ensinar os conteúdos aos alunos.
A professora Cleri Jaci de Almeida ainda relata que esse tipo de material era muito
utilizado pelos professores mais experientes que atuavam em sala de aula há mais tempo.
Com a prática iam se aperfeiçoando nos desenhos e grafia das palavras. Os mais experientes
ensinavam aos novatos. “Aprendi fazer muitos materiais pedagógicos com minhas colegas de
serviço” relata a professora (entrevistada em 30/12/2019).
Figura 42 - Livro Cartaz, 1985.

Fonte: Arquivo pessoal - Professora Verônica Lima de Souza Domingues.
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A imagem destaca um Cartaz em forma de livro, representado em desenhos o processo
de metamorfose de uma borboleta. Esse tipo de material ficava a critério da professora a
forma de organizar a sequência didática para contar a história ou abordar o conteúdo
necessário aos alunos. Compreendendo que nem todo documento constitui uma fonte
histórica, porém, aqueles que respondem às perguntas do historiador tornam-se fontes
históricas (LE GOFF, 2003), percebe-se que esse material representa a capacidade de
sintetizar o conteúdo de forma significativa no processo de ensino e aprendizagem.
3.5 - Curso de Magistério - Projeto Proformação

O curso de Magistério Proformação realizado pelo Ministério da Educação e Cultura
foi o 3º e último curso ofertado no período de 1999 a 2000 no município de Nova Brasilândia.
Foi um programa de formação que destinou-se aos professores que não tinham completado o
2º grau porém, já atuavam ensino primário, classes de alfabetização ou Educação de Jovens e
Adultos – EJA das redes públicas de ensino no Brasil.
Em 1997, a Secretaria de Educação a Distância (SEED) e o Fundo de Fortalecimento
da Educação (FUNDESCOLA) em parceria com estados e municípios celebraram o
desenvolvimento deste Programa voltado para a habilitação de professores sem a titulação
mínima legalmente exigida, como estratégia para melhorar o desempenho do sistema de
Educação Fundamental em todas as regiões do país. Outro aspecto relevante é valorizar o
Magistério com ênfase na profissionalização docente e melhoria da qualidade do ensino. Em
1999 a primeira turma foi implantada em Mato grosso e Mato Grosso do Sul, habilitando até
julho de 2001, 1.323 professores.
Nos seus estudos Andrade (2009) relata que o curso de Magistério Proformação era
direcionado aos professores que já estavam em sala de aula. E o professor em efetivo
exercício tinha a sua prática pedagógica computada na carga horária do curso. A cada
módulo, 320 horas (40% da carga horária do curso) eram referentes ao trabalho desenvolvido
em sala de aula. Além disso, a escola do professor cursista recebia visita mensal do tutor, que
acompanhava e observava sua prática atribuindo-lhe no final, uma nota.
A tabela abaixo apresenta as atividades e respectivas cargas horárias. Como destaca a
Tabela 1.
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Tabela 1 - Carga horária Proformação.
TIPO DE ATIVIDADE

CARGA HORÁRIA
POR MÓDULO
168 horas

Atividades coletivas presenciais

PORCENTAGEM
21 %

Estudo individual e elaboração do CVA

192 horas

24 %

Elaboração do memorial

40 horas

5%

Projeto de Estudo e/ou Língua
Estrangeira
Prática Pedagógica
Total

80 horas

10 %

320 horas
800 horas

40 %
100 %

Fonte: Andrade, 2009, p.83.

Esse aproveitamento da carga horária do curso, levando em consideração 40% do
trabalho já realizado pelo professor em sala de aula, colaborava com a autorreflexão sobre a
prática, ao mesmo tempo, que se encontrava no seu trabalho cotidiano tinha que refletir
teoricamente para os debates promovidos nos encontros coletivos presenciais (21%) e nas
demais atividades realizadas no curso.
Desta forma, o curso de Magistério Proformação desenvolveu-se na modalidade de
Educação à distância, utilizando-se de materiais autoinstrucionais constituídos de 32 Guias de
Estudo com textos e orientações para a melhoria da prática pedagógica, com sugestões de
atividades a serem utilizadas pelos professores cursistas em sala de aula; 32 Cadernos de
verificação da aprendizagem (parte do estudo individual do curso), com exercícios referentes às
áreas temáticas do currículo do Programa apresentadas nos Guias de Estudo, e ainda 32 vídeos
que integravam os conteúdos estudados nas diferentes disciplinas, incluindo as situações
práticas e as propostas de atividades pedagógicas diretamente ligadas à prática docente que
eram utilizadas nos encontros quinzenais com os cursistas.
A estrutura curricular do curso abrange seis áreas temáticas. a) Base nacional do
Ensino Médio: Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa); Identidade, Sociedade e Cultura
Sociologia, Filosofia, História e Geografia); Matemática e Lógica (Matemática) Vida e
Natureza (Biologia, Física e Química); b) Formação pedagógica: Fundamentos da Educação
(Sociologia, História e Filosofia da Educação e Psicologia); Organização do Trabalho
Pedagógico (Estrutura, Currículo e Programas e Didática).
A essas áreas, acrescentam-se: Língua estrangeira (Inglês ou Espanhol) eleita pelo
estado para compor o currículo pleno; Eixos integradores: espaço de interdisciplinaridade em
que os conteúdos das disciplinas das diferentes áreas são articulados em torno das
experiências dos alunos cursistas. São em número de quatro (um por Módulo) e servirão
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como elemento agregador de todas as áreas e o Projeto de trabalho: atividades de pesquisa
e/ou ação pedagógica a respeito de algum aspecto (social, histórico, cultural, ecológico) de
sua realidade local (MEC, 2000, p.16).
O Programa tinha como referência a Política Nacional para a Formação e
Profissionalização do Magistério, definida pelo MEC. O Manual Guia Geral do Proformação
pesquisado indica como objetivos dessa iniciativa:

Habilitação de professores em nível médio, modalidade magistério. Elevação do
nível de conhecimento e competência profissional dos professores cursistas;
Contribuição para a melhoria do processo ensino - aprendizagem e do desempenho
escolar dos alunos; Valorização do magistério, pelo resgate da autoestima do
docente pela melhoria da qualidade de ensino. Esses objetivos apontam como
consequência, possíveis mudanças no perfil do professor, sinalizados por aspectos
relevantes na sua atuação e vivência. Ao término do curso o Programa almejava que
o professor cursista atingisse esse perfil e adquirisse durante a formação: Domínio
do instrumental necessário ao desempenho competente das funções. Tematização da
própria prática e reflexão crítica a seu respeito; Conhecimento e aceitação das
características dos alunos.; Respeito às diversidades culturais e lidar bem com elas;
Compromisso com o sucesso dos alunos e com o funcionamento democrático da
escola em que atua; Valorização do saber que produz no trabalho cotidiano e
consciência de sua dignidade como ser humano e como profissional; Conhecimento
dos fundamentos da cidadania; Utilização de formas contemporâneas de linguagem;
Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que sustentam a moderna
produção da vida contemporânea (BRASIL, 2000, p. 18).

A cada módulo, o Tutor avaliava a prática dos cursistas seguindo um roteiro de
competências definido pelo Programa nos três módulos.
• Módulo I - Considerar e respeitar as diferenças (individuais, sociais, econômicas,
culturais, étnicas, religiosas ou de gênero); Respeitar as características dos alunos e da
comunidade, temas e necessidades do mundo social e os objetivos do currículo; Comunicação
adequada com a situação educacional.
• Módulo II – Estabelecimento de relação de autoridade com a turma; Participar em
órgão colegiado; Estimular os trabalhos em grupo e as interações sociais; Articular
conhecimentos teóricos com as experiências dos alunos.
• Módulo III - Cooperar na elaboração, administração, desenvolvimento de projetos
escolares de estudo e trabalho, falando sobre sua prática e participando de ações coletivas;
Planejar situações novas de ensino, definindo objetivos e conteúdos e selecionando atividades
e recursos adequados; Elaborar plano de avaliação da aprendizagem, com métodos e
instrumentos diversificados, de forma a abranger todas as situações de ensino criadas.
Nesta perspectiva, a organização curricular do Proformação, tinha como proposição os
seguintes elementos:
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• A formação concreta, contínua, relacionada à prática do Professor Cursista, abrindolhe espaço para que tenha oportunidade de participar ativamente no processo de organização
da atividade pedagógica e de aprender os conteúdos do Ensino Médio, percebendo-os,
também, com olhos de quem planeja e efetiva o trabalho didático-pedagógico de ensino;
• Incluir mecanismos de intervenção na prática cotidiana do Professor Cursista, como
parte integrante do curso, contribuindo para que o processo de titulação tenha impacto efetivo
sobre a escola fundamental;
• Trabalhar com uma concepção ampliada de prática que se reporta à prática
pedagógica e não à prática docente ou supervisionada;
• Estimular a dimensão instituinte da prática, orientando o Professor Cursista para os
textos e fazer as atividades de estudo a partir da reflexão da prática na e da escola e, da
mesma forma, desenvolver esta prática à luz dos conhecimentos construídos nos seus estudos
(BRASIL, 2000, p.20).
Os Guias de Estudo do curso trazem conteúdos e atividades sugeridas pelas seis áreas
temáticas com propostas de reflexão sobre as experiências vividas durante o curso, como
orientação para a elaboração do memorial, sugestões para a prática pedagógica e
desenvolvimento de atividades coletivas para os encontros quinzenais realizados durante os
sábados. O material era organizado em quatro Módulos conforme destaca a Figura 43.
Figura 43 - Coleção Magistério - Guias de Estudos do Proformação, 2000.

Fonte: Arquivo pessoal Professora cursista Vanilce Marques.
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Na parte metodológica, o curso Proformação contava com o Serviço de Apoio à
Aprendizagem por meio de Tutoria, na qual o cursista era acompanhado por um Tutor que
também recebia apoio e era acompanhado pelas agências formadoras que compunham a
organização do curso estadual30, permitindo o fluxo de informações e o esclarecimento de
dúvidas das partes pelo setor de comunicação.
Os cadernos de verificação da aprendizagem vinculados aos Guias de Estudo,
apresentavam questões que deveriam ser respondidas individualmente e entregues ao Tutor
quinzenalmente no prazo estipulado. Neste período o cursista era avaliado em relação aos
conteúdos de cada área temática. O papel do Tutor nesse processo era corrigir o caderno e
devolvê-lo para cursista e orientá-lo para a recuperação de conteúdos e objetivos, quando
necessário.
No total, eram 32 Cadernos de Verificação de Aprendizagem, porém, somente 24
Cadernos continham a disciplina de Matemática. Nos 8 Guias do último Módulo a Disciplina
de Matemática já não era contemplada. Os guias de estudo destacam no Sumário a disciplina
de Matemática com ênfase para a temática “Matemática e Lógica”, como mostra a Figura 44.
Figura 44 - Sumário Guia de Estudo Proformação, 2000.

Fontes: Coleção Magistério - Guia de Estudo, Módulo II – Volume V , 2000, p.5.

30

Composto pela Equipe Estadual de Gerenciamento do PROFORMAÇÃO (EEG), na Secretaria Estadual de
Educação (SEE), Agências Formadoras (AGF) e a Comissão Estadual do PROFORMAÇÃO (CEP). Coordena e
monitora os trabalhos que serão desenvolvidos pelo PROFORMAÇÃO no âmbito estadual.
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Nos módulos são desenvolvidas as demais áreas: Linguagem e Códigos; Identidade
Sociedade e Cultura; Organização do Trabalho Pedagógico; Fundamentos da Educação e a
Área de Matemática e Lógica estão descritos na Grade Curricular do curso como “Matemática
I, Matemática II e Matemática III” objeto de análise do nosso estudo.
3.6 - Analisando os Módulos de Matemática
A matriz curricular proposta garante um trabalho que une teoria e prática por meio do
“núcleo integrador” que perpassa todos os módulos do programa. O material didático do
Proformação contempla os Cadernos de Verificação de Aprendizagem de Matemática,
organizado em três módulos que tratam especificamente de conteúdos que os professores
cursistas deveriam aprender e se apropriar para trabalhar no ensino primário. O material
didático foi elaborado por uma equipe organizada pelo Ministério da Educação
(FUNDESCOLA-SEED/MEC, 2000) como mostra a Figura 45 abaixo:

Figura 45 - Organizadores da Coleção Magistério - Proformação, 2000.

Fontes: Coleção Magistério - Guia de Estudo, Módulo II – Volume VIII (2000, p.3).
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A área de Matemática foi organizada pelas Professoras Miriam Cardoso Utsumi31,
Iracema Campos Cusati32 e Nilza Eigenheer Bertoni. Todas são licenciadas em Matemática e
possuem ampla experiência na formação de professores
Na entrevista para o grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática do Distrito
Federal, COMPASSODF33 a professora Nilza Eigenheer Bertoni listou sua vasta participação
em eventos acadêmicos e seu envolvimento com a formação de professores no Brasil, entre os
quais se apresentam a elaboração do material didático para o curso do Proformação.

Acho que as primeiras produções em educação matemática foram a elaboração de
algum texto para a licenciatura de Matemática da UnB e a orientação da pesquisa
do projeto SPEC com elaboração de módulos. Quer dizer, lá saíram muitos
módulos, alguns vocês conhecem, e em todos eles consta a minha orientação que
não era exclusivamente minha, era uma equipe que produzia em conjunto,
pesquisava em conjunto e daí eu dava uma orientação. Depois, não sei se eu vou
saber em ordem cronológica, mas depois seguiram-se textos apresentados em vários
congressos nacionais e internacionais como: International Congress on
Mathemathical Education – ICME 6 em Budapeste (1988); para os encontros
nacionais de educação matemática (1988,1990); Congresso Ibero-americano de
Educação Matemática (1990). Nesse período eu escrevi também 5 módulos para
Fundação Educacional do DF, destinados à formação matemática de jovens e
adultos. Participei de outros projetos nos quais também escrevi módulos. O
Proformação, que foi para Secretaria de Educação a distância do MEC, para
formar, diplomar, em nível médio, professores leigos de séries iniciais do Brasil
todo. Enquanto isso, participei do Gestar I como consultora com a função de
analisar todos os módulos. Em seguida participei do Veredas, da Secretaria de
Educação de Minas Gerais, que formava professores das séries iniciais em nível
superior; também formado por módulos, dos quais vários fascículos eu escrevi.
Outro projeto com a mesma finalidade foi o PIE em parceria da Secretaria de
Educação com a FE- UnB (1999 a 2005). Na década de 2000, mais especificamente
nos anos de 2001 a 2007, o MEC lançou um programa Gestar II de formação de
professores dos anos finais do Ensino Fundamental com elaboração de 24 módulos
dos quais eu escrevi oito. Coordenei por 2 anos a parte de matemática desse
programa, de modo a influenciar mais especificamente a concepção dessa
formação. Participei, nesse projeto, de capacitações de formadores regionais nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. De 1997 a 1999 houve o projeto PRÓCIÊNCIAS em parceria da CAPES com a UNAB (Universidade aberta do Distrito
Federal) no qual fui coordenadora do curso de Matemática e autora de módulo. De
1992 a 1996, houve o projeto: O professor em construção MEC/CAPES,
PADCT/SPEC, UnB/FE E CEAD, o qual ofereceu um curso de especialização para
professores de 5 a 8 séries. Para esse curso, escrevi o livro Entendendo a lógica da
Matemática: tópicos conceituais das 5as e 6as séries (Entrevista cedida ao Grupo
de Estudos e Pesquisa COMPASSODF. NILZA E. BERTONI, 07/02/2009).

Nesse estudo analisamos os conteúdos de 24 cadernos específicos para o ensino de
Matemática do curso Proformação, com o intento de compreender como os conteúdos estão
31

http://lattes.cnpq.br/7990278071583200
http://lattes.cnpq.br/262944481121
33
Grupo formado por Professoras das redes pública e particular da educação básica e superior do Distrito
Federal, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, integrantes do Grupo de Pesquisa e
Estudos em Educação Matemática do Distrito Federal - COMPASSODF.
32
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expostos e como os saberes matemáticos estão presentes. Os cadernos seguem a matriz
curricular do curso e contemplam a área de Matemática e Lógica (vírgula) especificamente
nos Módulos I, II e III.

3.6.1 - Módulo I
O Módulo I, composto por oito volumes da disciplina de Matemática abordam vários
conceitos com exemplos e exercícios para que o professor cursista tenha acesso e desenvolva
uma melhor compreensão dos conteúdos de Matemática. Apresenta uma revisão dos números
naturais e do sistema de numeração decimal, com ênfase nas explicações a partir de
representações das experiências do cotidiano, focalizando a importância desses conteúdos na
prática social do indivíduo, com uma linguagem escrita que se assemelha ao diálogo informal
se utilizando-se de tiras em quadrinho para exemplificar as situações nas quais os números
naturais são empregados, como mostra a Figura 46.

Figura 46 - Números Naturais e Sistema de Numeração decimal.

Fontes: Coleção Magistério - Guia de Estudo, Módulo I – Volume I (2000, p.29).
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A Figura apresenta uma cena do cotidiano, dois meninos conversando na comunidade
rural “porteira de um sítio”, sobre uma situação que envolve a representação e abstração dos
números naturais.
Segundo Ramos (2009), a construção dos números precisa ser favorecida por um
trabalho envolvendo a classificação e a seriação de objetos. Aos classificarmos, agrupamos
itens que apresentem alguma semelhança, formando “conjuntos” com, pelo menos, uma
característica em comum. Desta forma, quando se atribuí essa classificação, costuma se dar-se
um nome à ela, pois está relacionada com a formação dos números cardinais, que dão nome a
uma quantidade, quanto à seriação, é utilizada para organizar, colocar em ordem crescente ou
decrescente, assim, temos a ideia de lugar, que indica o número ordinal.
O quadro “Abrindo nosso diálogo” contextualiza a história dos números naturais e as
quatro operações básicas de adição, subtração, multiplicação, divisão e suas respectivas
propriedades.
Para Montessori (1965), a aprendizagem dos estudantes deve ser orientada e começar
do concreto para o abstrato. Por meio de situações concretas os alunos seriam levados a
compreender as ações exigidas pelas operações de adição e subtração, tendo como objetivo
final a abstração. O Sistema de Numeração Decimal também é introduzido com uma situação
corriqueira de contagem e exemplifica o Sistema de Numeração indo arábico, como destaca a
Figura 47.
Figura 47 - Numeração indo arábico.

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo I-Volume 1 (2000, p.32).
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A imagem dá ênfase na representação dos conteúdos partindo de uma situação mais
próxima da realidade e a vivência dos cursistas, considerando o papel que desempenham no
seu cotidiano para melhor compreensão dos conceitos matemáticos. O sistema de numeração
decimal é fundamentado no valor posicional de cada algarismo utilizado que se trata de um
sistema econômico de escrita, pois com somente dez algarismos diferentes podemos escrever
qualquer número. Para melhor exemplificar nos apoiamos no conceito de Ifrah (1992).

Nossa numeração escrita atual repousa sobre a base dez, mas usa os dez seguintes
símbolos gráficos (aos quais denominamos correntemente “algarismos arábicos”): 1
2 3 4 5 6 7 8 9 0. Os nove primeiros representam as unidades da primeira ordem e o
décimo, o conceito de “zero”. A base dez, que é o primeiro número representado por
meio de dois algarismos, se escreve 10 (o que significa “uma dezena e zero
unidades”). Em seguida, os números de 1 a 99 são representados combinando
sucessivamente dois de seus algarismos...A centena, que é igual ao quadrado da base
dez, se escreve 100 (“uma centena, zero dezenas e zero unidades”), sendo o menor
número representado por três algarismos...Vem, em seguida a milhar, que é igual ao
cubo da base, depois a dezena de milhar, que se escreve 10.000, e assim por diante
(IFRAH, 1992 p.54-55).

Seguindo a organização do sistema de numeração decimal, destaca-se o cálculo mental
com a utilização de situações problemas envolvendo a adição e a multiplicação para aprimorar
o raciocínio lógico do cursista. (figura 48).
Figura 48 - Cálculo Mental.

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo I-Volume 1(2000, p.43).
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A atividade retrata mais uma vez uma situação cotidiana, sendo necessário fazer um
planejamento de cálculos mentais para se concretizar os objetivos. Percebe-se que para obter
êxitos nos cálculos mentais, o aluno deveria adquirir conhecimentos sobre a história dos
números naturais, o sistema decimal e as quatro operações fundamentais.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) apontam as relações e
fundamentações entre os diferentes tipos de cálculo e a importância de trabalhar,
concomitantemente as quatro modalidades: o cálculo escrito, as estimativas, o cálculo mental
e as calculadoras.
O documento também explicita que “os diferentes procedimentos e tipos de cálculo
relacionam-se e complementam-se” (BRASIL, 1997, p. 75), portanto, é importante que o
aluno tenha conhecimento do cálculo mental para resolução de outros. A esse respeito os
autores Bigode e Gimenez (2010), destacam:
É recomendável que a organização do estudo do cálculo privilegie um trabalho que
explore concomitantemente procedimentos de cálculo mental e cálculo escrito, exato
e aproximado, de tal forma que o aluno possa perceber gradativamente as relações
existentes entre eles e com isso aperfeiçoar seus procedimentos pessoais, para tornálos cada vez mais práticos, aproximando-os aos das técnicas usuais. (BRASIL, 1997,
p. 75).

No artigo “Cálculo mental em questão: fundamentação teórica e reflexões”, as autoras
Conti e Nunes (2019) fazem uma contextualização histórica sobre o cálculo mental e
enfatizam que:
Na história da Matemática escolar, a prática com o cálculo mental já foi incentivada
no passado, no período anterior à Matemática Moderna, sendo justificada pela sua
utilidade. Durante o movimento da Matemática Moderna, o cálculo mental foi
negligenciado, pois, de acordo com Miorim (1998), citado por Gomes (2007) esse
movimento valorizava a abordagem teórica das operações aritméticas e prezava pelo
entendimento das propriedades estruturais dos conjuntos numéricos, não havendo
espaço para a valorização nem dos cálculos mentais e de memória, nem das
estimativas e aproximações. Atualmente, vivendo um período pós Matemática
Moderna, essa prática vem sendo revalorizada e recomendada, não apenas pela
dimensão utilitária, mas também pelo seu valor cognitivo (CONTI; NUNES, 2019,
p.7).

Desta forma, constata-se nos cadernos de Matemática do Proformação “o cálculo
mental” como instrução para o cursista resolver os exercícios propostos. Parra (1996) ressalta
que “o cálculo mental” são todos os procedimentos que após a análise de dados, se relacionam
e articulam sem a necessidade de recorrer a um algoritmo preestabelecido para obter os
resultados aproximados ou exatos.
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O Volume 2 (Módulo I) faz revisão sobre os números naturais e sistema de numeração
decimal e na sequência, interpretação combinatória da multiplicação e os conceitos de divisão
como partilha e agrupamento com exemplos de atividades para fixação dos conceitos já
estudados.
O volume 3 (Módulo I) introduz o conteúdo de Geometria com a representação de
objetos, a partir de diferentes pontos de vista. Destaca posições relativas dos objetos e as
proporções trabalhando com plantas e com mapas localizados a partir dos pontos de referência
que podem ser observados no exercício na Figura 49:
Figura 49 - Geometria.

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo I-Volume 3 (2000, p. 38).

No exercício é possível observar que após o estudo sobre o ponto, a reta e o plano
espera-se que o aluno relacione as imagens mentais com a representação por meio de desenho.
E o mesmo tempo enfatize o ponto de referência e a proporção para situar e representar
melhor um objeto no espaço.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) destacam a importância do conteúdo de
geometria como instrumento para outras áreas do conhecimento:
O aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender,
descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive. O trabalho com
noções geométricas contribui para a aprendizagem de números e medidas, pois
estimula a criança a observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar
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regularidades e vice-versa. Além disso, e esse trabalho for feito a partir da
exploração dos objetos do mundo físico, de obras de arte, pinturas, desenhos,
esculturas e artesanato, ele permitirá ao aluno estabelecer conexões entre a
Matemática e outras áreas do conhecimento (BRASIL, 1997, p. 39).

A geometria contribui para o desenvolvimento de habilidades de percepção espacial.
Fürkotter e Morelatti (2009, p.29) apontam que “é cada vez mais indispensável que as pessoas
desenvolvam a capacidade de observar o espaço tridimensional e de elaborar modos de
comunicar-se a respeito dele, pois a imagem é um instrumento de informação essencial no
mundo moderno”. Assim, podemos perceber essa capacidade sendo proposta aos cursistas por
meio dos exercícios aos alunos do magistério.
O volume 4 (Módulo I), propõe uma revisão dos números decimais por meio de
problemas envolvendo números decimais, com o intuito de ampliar o quadro já construído
com o sistema de numeração, os números naturais e a localização espacial, estudadas
anteriormente.
Os Volumes 5 e 6 (Módulo I) aprofundam os conceitos envolvendo resolução de
problemas (Figura 50) também com situações do cotidiano sobre a compreensão da soma,
multiplicação e subtração com números decimais. Solicita que os próprios alunos elaborem
situações problemas a partir de uma gravura ou situações inseridas no seu contexto social,
cultural, econômico e político que vivencia diariamente. Na sequência é oferecido ao cursista
dois exemplos que podem ser criados a partir da situação proposta.
Figura 50 - Problemas.

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo I-Volume 3 (2000, p.38).
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Desta forma, o Volume 6 (Módulo I) dá sequência com maiores possibilidades de criar
novos problemas e solucioná-los em seguida. Sobre a resolução de problemas, muitos autores
defendem ser uma metodologia para resolver diferentes situações matemáticas; Soares e Pinto
(2001) ressaltam que uma das formas mais acessíveis de proporcionar que os alunos
aprendam a aprender é a utilização da resolução de problemas como metodologia de ensino.
O ensino baseado na solução de problemas pressupõe promover o domínio de
procedimentos, assim como a utilização dos conhecimentos disponíveis, para dar resposta a
situações variáveis e diferentes (POZO; ECHEVERRÍA, 1998, p.9). Os autores afirmam que
não basta dotá-los de habilidades e estratégias eficazes, mas faz-se necessário, “criar neles o
hábito e a atitude de enfrentar a aprendizagem como um problema para o qual deve ser
encontrada uma resposta” (1998, p. 14).
De acordo com o Parâmetro Curricular de Matemática (BRASIL, 1997), a resolução
de problemas possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e desenvolver a capacidade para
gerenciar as informações que estão ao seu alcance. Dessa forma, os alunos tem (têm)
oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca de conceitos e procedimentos
matemáticos bem como ampliar a visão que têm dos problemas, da Matemática, do mundo em
geral e desenvolver sua autoconfiança.
A solução de problemas refere-se a um processo que se inicia quando o sujeito se
defronta com uma determinada situação e necessita buscar alternativas para atingir uma meta;
nesses casos, o sujeito se encontra frente a uma situação-problema e, a partir daí, desenvolve
as etapas para atingir a solução (BRITO, 2006, p. 19).
A autora analisou a resolução de problemas por meio de sua sequência de fases/etapas
propostas pelos autores Mayer (1992); Krutetskii (1976); Sternberg (2000) e Polya (1978)
apontou que esse processo segue as seguintes fases/etapas: representação, planejamento,
execução e monitoramento. Ainda segundo a autora essas fases/etapas apresentam as
seguintes características:
Representação do problema - corresponde à compreensão do problema
(CHI;GLASER, 1992). Para isso, podem ser verificados o conhecimento linguístico,
o semântico e o esquemático (MAYER, 1992). Tais conhecimentos envolvem,
respectivamente, a conhecer a língua portuguesa, ou seja, as palavras envolvidas; a
conhecer o significado das palavras como, por exemplo, de termos matemáticos e
suas relações; a reconhecer, por exemplo, que um determinado problema é um
problema de área, envolvendo a fórmula área = comprimento x largura, o que mostra
que a pessoa tem condições de guiar a atenção e discernir entre dados relevantes e
irrelevantes. Planejamento - envolve conhecimento estratégico para realizar a busca
da solução, ou seja, encontrar um caminho para resolver um problema (MAYER,
1992). Nessa fase “você organiza estrategicamente a informação, encontrando uma
representação que o habilite da melhor forma para executar sua estratégia”
(STERNBERG, 2000, p.308). Execução - corresponde ao conhecimento
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procedimental, o qual envolve realizar corretamente cálculos ou estratégias de
cálculo (MAYER, 1992). Além disso, envolve a realização de procedimentos como
a realização correta de desenhos, diagramas e outras formas de representação.
Monitoramento - corresponde ao ato de, após obter a solução, que seja avaliada.
Essa ação equivale, também, a realizar a verificação do processo de resolução do
problema. Assim, isso permite reconhecer novos problemas, redefinir o problema
em questão, enxergar novas estratégias e passar a ter disponíveis novos recursos ou
ampliar os existentes (BRITO, 2006, p. 19).

É importante destacar que, no exercício mostrado no exemplo do volume 6, apresentase uma estruturação mental por meio da linguagem escrita, as etapas a serem executadas na
criação e resolução dos exercícios criados. Esse tipo de atividade prepara o professor cursista
para ensinar para seus alunos de forma coerente de modo a facilitar a compreensão do
problema pela criança.
O Volume 7 (Módulo I) destacam as Frações, trabalhando o conceito correspondente e
suas formas de representação decimal e fracionária, seguido de representação oral e escrita,
cálculos mentais envolvendo as quatro operações e a prática das atividades propostas aos
cursistas, como destaca a Figura 51.

Figura 51 - Frações.

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo I-Volume 7 (2000, p. 30).
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O exercício com Frações retoma a ideia de cálculo mental e expressa relações e
operações entre frações usando linguagem oral e escrita, registros matemáticos alternativos e
usuais relacionados a situações do dia a dia.
Entretanto, se percebe-se que o ensino de frações, quase sempre está associado às
ideias de “fatias de pizza”, “barras de chocolate” e não contextualizadas em outras situações
do cotidiano do aluno. O exercício apresentado neste volume possibilita o cursista buscar em
sua memória modelos que possam utilizar para representar as frações solicitadas no enunciado
da questão e utilizar conhecimentos já adquiridos para resolver as questões.
O pouco uso das frações exemplificadas no cotidiano é uma das razões pelas quais os
alunos sentem dificuldades com esse tipo de conteúdo matemático, diariamente não são
oferecidas oportunidades para que se familiarizem com essa ideia (CAVALIERI, 2005, p.31).
Somente a partir do momento que a humanidade teve necessidade de registrar partes de uma
unidade, é que emergem os números fracionários ou frações. Nos seus estudos Andrini e
Vasconcelos (2012, p.178) declaram que “a civilização egípcia contribuiu muito para o
desenvolvimento da Matemática. Por volta do século XX a.C. já utilizavam frações para
representar partes do inteiro.”

O traço horizontal que usamos hoje para registrar frações tornou-se comum somente
no século XVI, embora o matemático Leonardo de Pisa, mais conhecido como
Fibonacci, tenha usado essa forma com frequência em um de seus livros: Líber
Abaci. O Líber Abaci também teve grande importância na divulgação, na Europa, do
sistema de numeração criado pelos hindus (ANDRINI; VASCONCELOS, 2012,
p.178).

Com o aprimoramento do uso dos números fracionários chegou-se aos conteúdos de
frações que temos hoje e suas diversas aplicações no comércio, na agricultura, nas escolas,
etc. A esse respeito Bianchini (2006) afirma que:

Após o desenvolvimento da noção de frações unitárias, surge gradualmente a ideia
de fração geral entre números naturais, na qual o numerador não deve ser
necessariamente 1. Então, abandona-se, progressivamente, o sistema de frações
herdado da Antiguidade e assume-se outro no qual, graças à adoção dos algarismos
indo-arábicos, as frações passam a ser escritas de uma nova maneira e entram na
prática diária das universidades e do comércio (BIANCHINI, 2006, p.191).

O volume 7 (Módulo I), também apresenta as formulações de conceitos das operações
com frações se utilizando-se de exemplos como, mostra a Figura 52.
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Figura 52 - Frações.

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo I-Volume 7 (2000, p.34).

A imagem exemplifica o conceito e a resolução de frações como resultado da divisão
de várias unidades, demostrando como a divisão de um doce é sucessivamente representado
por meio dessa prática de números fracionários. Percebe-se que essa atividade possibilita ao
cursista visualizar a operação da divisão realizada e representada pelos números fracionários.
No Volume 8 (Módulo I) são retomadas as ideias da geometria com ênfase nas
formas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais e a localização de corpos no espaço
e pontos no mapa. Por meio dos objetivos de aprendizagem o autor assevera que por meio da
exploração das formas geométricas o aluno desenvolve a percepção do mundo a sua volta,
descreve-o, representa-o e aprende a localizar-se nele. Desta forma, o trabalho com as noções
geométricas deve instigar os educandos a serem observadores, a perceberem semelhanças e
diferenças e a identificarem regularidades.
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3.6.2 - Módulo II
O Módulo II também com oito volumes destaca os conteúdos de Matemática inerentes
à formação do professor primário para atuar em sala de aula. No volume 1 (Módulo II) retoma
a revisão das Frações aprofundando nas operações fundamentais e com situações problemas
que requerem uma base maior dos conceitos matemáticos para compreender porcentagem e
desenvolvimento das atividades.
Figura 53 - Problemas com frações.

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo II-Volume 1 (2000, p. 50).

A Figura 53 apresenta uma atividade para pensar na fração relacionando-a com a
porcentagem, pois o enunciado do problema solicita aos alunos o percentual que prefere o
sorvete de chocolate do total de alunos da sala (30) e quantos alunos da sala gostam de sorvete
(18). Orienta o cursista a resolvê-la com denominador 100 para chegar ao resultado desejado.
Em seguida, propõe a questão solicitando uma porcentagem de um número inteiro (valor de
R$ 500,00) e instruindo também o cursista a usar a calculadora para dividir a porcentagem por
100 e multiplicar o número decimal encontrado pelo número inteiro (500), obtendo assim, o
resultado de 300,00 reais.
O material didático do Proformação é auto instrucional para que o professor cursista
pudesse estudar e receber orientações para desenvolver as atividades em cada módulo. Por
não ter a presença física constante do professor, essas explicações direcionavam o caminho a
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seguir na resolução das atividades que facilitavam sua compreensão do passo a passo para
chegar ao resultado final da atividade de forma assertiva.
No entanto, a partir do Volume 2 (Módulo II), os conteúdos de Matemática ficavam
mais abstratos, porém, os Cadernos de Verificação de Aprendizagem mantinham a forma de
explorar situações problemas para exemplificar os números negativos e suas operações,
associadas a (crase) aritmética, geometria e estatística. Como demonstra o exemplo de
introdução aos números negativos (Figura 54) utilizando um extrato bancário.
Figura 54 - Sistema Monetário.

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo II-Volume 2 (2000, p.33).

A imagem destaca anotações da cursista ao lado do extrato bancário que sugerem
conceitos bancários, saldo positivo e/ou negativo por meio do processo de entrada e saída de
quantia em dinheiro da conta. Essas anotações possivelmente auxiliariam verificar
mentalmente o movimento da conta e responder às questões solicitadas no exercício.
No volume 3 (Módulo II) retorna a geometria por meio da análise de figuras
geométricas espaciais e as respectivas planificações, cálculo de perímetro, áreas e volumes
relacionadas as (crase) figuras estudadas. Seguindo uma ordenação e sequência, o Volume 4
(Módulo II), destaca o conteúdo de álgebra e sugestões de atividades, com aspectos mais
genéricos da aritmética que ajudariam os alunos a compreenderem a transição para álgebra
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como aponta a descrição da Figura 55.
Figura 55 - Atividade Álgebra.

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo II-Volume 4 (2000, p.40).

A situação-problema exige uma pesquisa de preço de cestas básicas em diferentes
mercados, em seguida elege uma questão para ser resolvida. A construção da problemática
exige raciocínio lógico e cálculo para chegar ao resultado de um valor desconhecido.
Figura 56 - Atividade de Álgebra.

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo II-Volume 4 (2000, p.40).
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Posteriormente apresenta mais três exercícios que complementam o raciocínio de
representar o valor desconhecido por uma letra que chamamos de incógnita. Segundo Araújo
(2008), o enfoque a partir da observação, da regularidade de ocorrência dos fenômenos e de
generalizações, muitas vezes não faz parte do ensino da álgebra na sala de aula. Atividades
como procurar padrões em sequências, procurar a regularidade de um fenômeno, trabalhos
com proporcionalidades e generalizações podem auxiliar o desenvolvimento do pensamento
algébrico.
Em relação à aprendizagem da Álgebra, os PCNs de Matemática do ensino
fundamental (1997), destacam que para garantir o desenvolvimento do pensamento algébrico,
o aluno deve estar necessariamente engajado em atividades que inter-relacionem as diferentes
concepções da Álgebra. Desta forma observa-se que os conteúdos relacionados a álgebra
estão sempre vinculados a uma situação-problema do cotidiano, com a intenção de facilitar a
compreensão por parte do professor cursista, preparando-o também, para ensinar os alunos em
sala de aula.
O volume 6 (Módulo II) apresenta os conteúdos de razões e proporções, utilizando o
Teorema de Tales, um matemático grego que viveu na antiguidade. Nos textos introdutórios,
há uma contextualização histórica sobre os conteúdos a serem estudados, com ênfase sobre a
importância desse conhecimento para a evolução das tecnologias utilizadas nos dias atuais.
Deste modo, fica evidente a contribuição da História da Matemática no processo de
ensino e aprendizagem, “se ela é, por um lado, instrumento de compreensão e avaliação
acredita-se que ela possa ser instrumento de superação e reorientação das formas de ação, isto
é, de transformação” (MIGUEL, 1993, p. 32).
Em seguida o volume apresenta a explanação dos conceitos básicos sobre inclinação
de retas, razão e proporção, o Teorema de Tales (Figura 57). E, propõe atividades inerentes
aos conceitos abordados.
Figura 57 - Atividade Teorema de Pitágoras.

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo II-Volume 6 (2000, p. 40).
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O exercício exige do cursista, fixar os conceitos estudados e aplicar as habilidades de
interpretar, empregar e solucionar problemas envolvendo os conteúdos que se relacionam
cognitivamente na ação prática das atividades. Posteriormente, os volumes 7 (Módulo II)
retomam o estudo da geometria com o estudo de congruências e semelhanças de figuras
geométricas, considerando especialmente o caso dos triângulos e suas aplicações na prática. O
volume 8 (Módulo II) faz uma revisão dos perímetros, áreas e volumes, aplicando a esses
temas o conteúdo abordado em funções. Aplica exercícios com habilidade de interpretar e
construir gráficos cartesianos por meio dos quais expressam funções como mostra o exemplo
do exercício na Figura 58.
Figura 58 - Atividade - Funções.

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo II-Volume 8 (2000, p.48).

O exercício envolve conceito de função e solicita a construção de um gráfico, ao
final apresenta uma instrução “Esperamos que tenha acertado. Se não acertou, confira, passo a
passo, a sua resolução com a que está sendo apresentada na Parte D (espaço no final do
caderno o qual apresentava as respostas dos exercícios do volume em estudo) e, se não
entender o que você errou não se acanhe, peça ajuda ao Tutor ou algum de seus colegas de
sábado” (BRASIL, 1998, p.48).
As orientações presentes em todos os módulos sugeriam buscar sempre que
necessário apoio junto ao tutor. Lembrando que quinzenalmente aos sábados, ocorriam os
encontros em grupo para tirar dúvidas e discutir as atividades desenvolvidas durante duas
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semanas consecutivas. Essa instrução deixa evidente a preocupação dos autores em relação
aos Módulos sobre “o saber e não saber Matemática”. Oliveira e Chadwick (2002),
exemplifica o que é não saber matemática.

Ocorre quando o aluno sabe fazer contas sem compreender seu significado ou suas
aplicações; sabe usar algoritmos sem saber por que funcionam, ou quais as regras
que os tornam aplicáveis; sabe a tabuada de multiplicar, mas não tem ideia do que
isso significa; ou quando pode ler um problema sem compreendê-lo, ou quando é
capaz de dizer a definição de comutatividade de cor sem saber como aplicá-la.
(OLIVEIRA; CHADWICK, 2002, p. 175).

Esses autores afirmam ainda que “ao ensinar Matemática deve-se insistir na
capacidade de raciocínio e no desenvolvimento de estruturar conhecimentos matemáticos de
forma analítica” (2002, p. 175). Nesse processo de conduzir o trabalho e reformular as ações
pedagógicas inerentes ao curso, o tutor assume papel importante junto aos cursistas.
Os documentos evidenciam que há necessidade de que os tutores, além de orientar e
conduzir os trabalhos devem acompanhar o aluno no processo de ensino e serem capazes de
ajudarem o professor cursista a dominar os conteúdos das unidades; a desenvolver habilidades
de estudo; favorecer a troca de experiências e conhecimentos em atividades de grupo;
encorajar o processo de aprendizagem e alcançar autonomia na sua produção (CUNHA, 2000,
p.16).
Fica evidente que nos Cadernos de Verificação de Aprendizagem de Matemática, os
autores orientam os cursistas a trocar experiências com seus pares nos encontros presenciais e
pedir auxílio ao tutor sempre que necessário durante os encontros quinzenais.

3.6.3 - Módulo III
Semelhante aos demais, o Módulo III retoma os exercícios de revisão dos conceitos
matemáticos trabalhados nos Módulos I e II relacionados aos conteúdos de medidas de tempo,
frações, potenciação, cálculo de volumes, medidas, álgebra e geometria. Da mesma forma
incentiva o professor cursista à descoberta, à diversidade de estratégias utilizadas, exposição
de dificuldades, análise e verificação da solução, à criação de novos problemas e à
identificação do erro, para que possa compreender melhor o que deveria ter sido feito.
Os volumes da Área de Matemática e Lógica apresentam a mesma estrutura
relacionada à organização dos conteúdos e mantém diálogo com os cursistas em todos os
Módulos: “Título dos conteúdos” a ser estudado; “Definindo nosso ponto de chegada” -
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objetivos específicos para serem alcançadas a cada unidade; o quadro “Construindo nossa
aprendizagem”, situação-problema para o cursista pensar na resolução como destaca a Figura
59.
Figura 59 - Construindo nossa aprendizagem.

Fontes: Coleção Magistério - Guia de Estudo, Módulo III - Volume 5 (2000, p.36-37).

A imagem demonstra uma situação-problema cotidiana na qual se destaca um
exemplo sobre a resolução de um sistema linear com duas equações e duas incógnitas. Após
expor o problema, solicita ao aluno que resolva o exercício e posteriormente no trecho “Para
saber mais”, são expostos o passo a passo para a resolução da questão. Essa organização
facilita ao professor cursista a compreensão e resolução da atividade proposta.
Nos quadros “Observe ou Importante”, presente nos Guias de Estudos que apontam
várias dicas de conceituação e/ou fórmulas dos conteúdos estudados no volume, seguido das
atividades para serem resolvidas. Ao final de cada Volume o quadro “Para Lembrar”, que
destaca a síntese dos conceitos e regras dos conteúdos matemáticos já trabalhados, como
mostra o exemplo na Figura 60.
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Figura 60 - Para Relembrar - Funções

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo III-Volume 8 (2000, p.58).

A Figura 60 destaca o resumo dos conteúdos apresentados no Volume 8, do Módulo
III, no qual se trabalham as Funções exponenciais, regras para funções inversa e fórmulas do
seno e do cosseno. Lembrando também, que ao final dos volumes, os autores apresentam os
resultados das atividades propostas.
Outro destaque importante, são os conteúdos diferenciais no Módulo III, Volume 7 da
Área de Matemática e Lógica com ênfase na

“Avaliação Escolar”, apresentado como

“Definindo nosso ponto de chegada” e solicita ao professor cursista que após finalizar cada
unidade, faça uma reflexão sobre o significado da avaliação como um processo e como parte
do trabalho escolar; identifique as características dos modelos de avaliação: Tradicional,
Democrática e Participativa e por fim, identifique as funções da avaliação escolar (2000,
p.110).
Como forma de sintetizar o extenso conteúdo trabalhado nesse volume, a Figura 61,
destaca o quadro “Para Relembrar”, com a finalidade de revisar os conceitos abordados no
Volume 7 do Módulo III.
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Figura 61 - Para Relembrar – Avaliação escolar.

Fontes: Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo III-Volume 7 (2000, p.129-130).

Além do resumo dos principais conceitos ele ainda apresenta duas sugestões de
leituras para os cursistas com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o tema Avaliação
escolar.
A primeira é de Jussara Hoffmann – Mitos & desafio (Porto Alegre: Mediação, 1991);
Um livro que contribui para a reflexão sobre questões da avaliação presente no cotidiano
escolar do professor. Os conceitos destacados pela autora contribuem para que professor
reflita sobre sua ação pedagógica e a forma de avaliar os alunos e seu próprio trabalho
pedagógico, induzindo-o a construir novos caminhos para a avaliação.
A segunda opção de leitura é Carlos Cipriano Luckesi - Avaliação da aprendizagem
escolar (São Paulo: Cortez, 1995). Justifica-se a importância da leitura, considerando que a
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obra é dirigida aos professores. Reúne vários textos sobre avaliação que analisam a prática e,
ao mesmo tempo, fornecem elementos para a construção de novas formas de avaliar, portanto
de novas práticas associadas ao processo de ensino-aprendizagem. Ao discutir a avaliação, o
autor mostra a relação entre a avaliação com o contexto escolar e o trabalho pedagógico da
escola (Coleção Magistério-Guia de Estudo, Módulo III-Volume 7 (2000, p.131).
As análises apontam que os três cursos de Magistério apresentam vestígios dos
saberes a ensinar e para ensinar presente na constituição do saber profissional dos
cursistas. Pinto e Novais (2018) destacam que os aspectos relevantes a serem observados
estão à temporalidade mais alargada e as relações de poder que envolvem o campo da
profissionalização docente; sendo necessária a definição de escalas e categorias para as
análises dos processos de objetivação e sistematização de saberes.
Em relação à conceituação dos saberes profissionais. as autoras baseiam-se na
definição de Hofstetter e Schneuwly (2009):

A docência é considerada portadora de um saber profissional formado por dois
subconjuntos de saberes, saber a ensinar e saber para ensinar, cada qual com
características próprias, e os primeiros, ou seja, saberes a ensinar, estão filiados
a disciplinas ministradas no secundário, denominadas de disciplinas de formação
geral. Os segundos, os saberes específicos da profissão, os saberes para ensinar,
filiam-se a disciplinas de formação pedagógica oriundas das ciências da
educação, como a pedagogia e suas ramificações. Ambos os saberes se
constituem como saberes da formação de professores, entretanto, a expertise
profissional, o que realmente caracteriza a profissão do professor é a posse dos
saberes para ensinar (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2009 apud PINTO;
NOVAIS, 2018, p.140).

No entanto, constata-se que os três cursos de Magistério analisados apresentam em
suas estruturas curriculares as disciplinas denominadas de disciplinas de Formação Geral,
representativas do saber a ensinar e, as disciplinas da parte Específicas do currículo “as
disciplinas de formação pedagógica” representando os saberes para ensinar.
Os dados apontam durante a análise que os conceitos matemáticos abordados na
temática “Matemática e Lógica” nos Cadernos de verificação de aprendizagem e Guias de
estudo dos Módulos do Proformação apresentam vestígios no primeiro Módulo dos saberes a
ensinar, considerando que a formação de Magistério tem como objetivo formar professores
para o ensino primário. Quando se observa e analisa fica evidenciado que são conteúdos
específicos inerentes ao currículo escolar da 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental.
Já nos Módulos II e III, os conteúdos parecem apontar os saberes para ensinar, ou
seja, prepara o professor cursista para compreender um universo maior dentro da disciplina de
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Matemática e Lógica, propiciando ao cursista adquirir novos conhecimentos e ao mesmo
tempo, intervir no cotidiano do aluno, contextualizar as situações problemas e promover
atividades práticas com fundamentos didáticos mais elaborados, permitindo que os estudantes
vivenciem situações práticas inerentes aos conceitos trabalhados pelo professor em sala de
aula.
Outro aspecto relevante é que no guia de estudo e Módulo II, os autores deixam
evidentes esses saberes a ensinar por meio da Carta direcionada ao aluno no início do Guia.
Figura 62 - Carta ao aluno – Proformação.

Fonte: Guia de estudo e Modulo II - Proformação, 2000, p.7.

Os conteúdos dispostos nos módulos II e III subsidiam o professor para melhor
compreensão da matemática elementar34 para o ensino primário no período delimitado da
nossa pesquisa. Valente (2017) ressalta que a matemática a ensinar é muito importante na
formação dos professores, porém, essa formação não caracteriza a identidade do professor de
matemática. Sendo que, essa formação identitária estaria mais ligada aos saberes para ensinar
matemática. O autor afirma também, que:

Os estudos e debates que buscam a caracterização dos saberes para ensinar
matemática, dando-lhes verdadeiros estatutos epistemológicos, constituem a nosso
ver um movimento a favor da roda da história de consolidação do campo disciplinar
Educação Matemática e de profissionalização do educador matemático, ainda que
historiadores não sejam profetas (VALENTE, 2017, p.226).

34

“A constituição dos saberes elementares matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho em pesquisas
histórico-comparativa, 1980-1970”, que tem o apoio do CNPq e “O ensino de matemática na escola primária
nos séculos XIX e XX: estudos comparativos entre o Brasil e a França”, financiados pela CAPES-COFECUB
como projeto de cooperação internacional (OLIVEIRA; VALENTE, 2015, p.17).
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Desta forma, percebe-se na perspectiva histórico-cultural um movimento de
pesquisas no Brasil sobre a formação de professores e os saberes objetivados a essa formação
e, que esse tema configura-se também nas discussões internacionais. Os estudos históricos
sobre os saberes profissionais trazem melhor compreensão nas discussões atuais, mostrando
que a institucionalização e profissionalização são aspectos ligados e originados em grande
parte de uma expertise proporcionada pelos saberes intrínsecos de um ofício (VALENTE,
2017, p.226).
Em relação ao estudo sobre a formação dos professores leigos no município de Nova
Brasilândia o curso Proformação finaliza as etapas de formação inicial para inserção na
carreira do Magistério somente com o curso de 2º Grau. A partir da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação 9394/96, o professor para ingressar na carreira de Magistério teria que concluir o
nível Superior completo.
O Programa Proformação no Estado de Mato Grosso foi reconhecido positivamente
pelos professores cursistas como uma forma de acesso ao Ensino Médio considerando que a
extensão territorial era um agravante no processo de qualificação profissional. Neste contexto,
a modalidade de ensino a distância além de democratizar o ensino, alcançou muitos
professores que neste período viviam em contextos isolados ou que não tinham condições de
participar de cursos e capacitações regulares presenciais.
Outro ponto relevante foi o acesso às novas fontes, descobertas durante o percurso e a
oportunidade de aprimorar o exercício do ouvir o outro, dar importância às histórias de vida
que se entrelaçam à prática pedagógica, compreender que a formação de professores é um
processo muito dinâmico, cheio de contrastes, falhas, tropeços, mas também de acertos,
ressignificações e partilhas.

155

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa aqui pretendida, além de ampliar o acervo de fontes de pesquisa tem a intenção
de reconstituir o curso de Magistério de Professores no município de Nova Brasilândia no período
de 1970 a 2000 e compreender o processo de formação de professores primários e como os
saberes profissionais constituíram-se ao longo da carreira de magistério.
Com o intento de responder a questão norteadora: Como ocorreu o processo de formação
dos professores primários que ensinavam Matemática no curso primário no município de Nova
Brasilândia no período de 1970 a 2000? Buscamos apoio nas fontes, depoimentos e literatura
especializada para melhor compreensão do objeto de pesquisa. A partir do estudo realizado sobre a
Formação de Professores Primários em Mato Grosso no período de 1970 a 2000, foi possível
compreender as interfaces da história com as questões sociais que entrelaçaram a Política
Educacional brasileira, considerando que o Estado de Mato Grosso é parte integrante desse
contexto histórico.
Outro aspecto relevante é reconhecer a evolução do processo tecnológico, do Ensino à
distância (EAD), que proporcionou aos professores leigos no período de colonização do município
de Nova Brasilândia e municípios circunvizinhos (1970) a qualificação profissional tão desejada
por todos.
A pesquisa sobre os vestígios da Formação de Professores em Nova Brasilândia aponta que
o período de colonização foi decisivo para caracterizar os resultados da educação formal no
município nos dias atuais. Por meio de disputas políticas territoriais e pessoas que tomaram
partido em busca de soluções efetivas para minimizar a falta de atendimento educacional as
crianças das famílias que precariamente povoavam a região. Neste período, o distrito de Nova
Brasilândia era um território de guerra e disputa pelas riquezas naturais (ouro e diamantes). Nesse
cenário a cidade cresce se emancipa e inicia o processo de escolarização e a construção das
primeiras escolas estaduais e municipais do município.
Assumindo o ofício de historiadora, o estudo proporcionou conhecer a história do município
e a trajetória, movimentos e dinâmicas de constituição dos saberes profissionais de professores
primários em contextos diferentes dos dias atuais. Outro ponto relevante da pesquisa foi o acesso
às fontes de pesquisas com o intento de reconstituir o percurso histórico do curso de Magistério da
Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento, Logos II e Proformação para professores leigos
no município. Dessa forma, os cursos de Magistério instituídos em Nova Brasilândia contribuíram
para conhecermos a cultura escolar de outros tempos.
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Os avanços da pesquisa tornaram-se possíveis a partir das leituras e revisão de literatura
sobre o tema, onde nos apropriamos dos conceitos defendidos na construção da dissertação, tendo
como referência os trabalhos produzidos nos Programas de Pós-Graduação e nas produções do
Ghemat Brasil com um acervo de pesquisas que trilharam o caminho metodológico na vertente
histórico-cultural, com ênfase no ensino de Matemática contribuindo com informações relevantes
para enriquecer ainda mais nosso estudo.
Outros aspectos importantes foram as fontes inventariadas no decorrer da pesquisa que se
constituem como elementos fundamentais para reconstituição de uma história que foi vivenciada
pelos protagonistas da época, porém, ainda não foram registradas como forma de preservar a
memória da educação local e mato-grossense. Nas fontes documentais dispomos dos acervos
escolares e pessoais, livros didáticos, apostilas de cursos e a legislação oficial de criação e
reconhecimento dos estabelecimentos escolares. Destacam-se também os depoimentos de
protagonistas que estudaram e ministraram aulas nos cursos de formação do Magistério no período
delimitado da pesquisa.
No entanto, ao buscarmos evidências sobre a constituição dos saberes profissionais
para ensinar Matemática no curso de Magistério, observa-se nos três cursos que a presença dos
saberes da ação docente contribuiu para a apropriação dos saberes objetivados ,durante a formação
inicial. Os professores leigos que atuavam em sala de aula utilizavam na sua prática, experiências
e lições de vida, ou seja, da forma como aprenderam ao longo da carreira, com um professor mais
experiente e/ou Supervisor Pedagógico. Consequentemente passavam adiante os conhecimentos
adquiridos aos alunos, pois acreditavam estarem corretos e poderiam ensinar da forma como
aprenderam. Entretanto, ao entrar em contato com os saberes objetivados proporcionados pelos
cursos de Magistério, esses professores puderam ressignificar os conhecimentos adquiridos,
atribuindo novos sentidos sobre a docência, constituindo assim, o saber profissional.
Desta forma, considera-se neste estudo a possibilidade de novas discussões sobre a
formação de professores, os saberes profissionais e suas implicações na prática docente.
Tentar reconstituir a história do ensino de Nova Brasilândia, além de contribuir com a
historiografia regional oportuniza conceber o mesmo objeto de estudo por viés diferente, por
meio de novos olhares e certamente novas pesquisas.
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