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RESUMO
Durante o período republicano, algumas tentativas foram implementadas para adequar o
sistema educacional mato-grossense aos padrões dos estados brasileiros, considerados pelos
governantes de Mato Grosso como modelos a serem seguidos em termos de qualidade
educacional, como os de São Paulo e do Rio de Janeiro. Entretanto, Mato Grosso, diferente de
algumas localidades no país, era composto por uma grande extensão demográfica e muitas
escolas se encontravam em localidades distantes dos núcleos urbanos centrais, dificultando,
dessa forma e segundo o poder público estadual, o provimento destas unidades educativas.
Por esse motivo, os Regulamentos que normatizavam o ensino primário, traziam distinções
para criação e implantação das diferentes instituições escolares. Das legislações implantadas
no citado período, destaca-se o Regulamento de 1927, fonte norteadora desta dissertação de
mestrado. O Regulamento de 1927 trouxe mudanças, principalmente em relação à
organização das instituições escolares, como o desmembramento das escolas isoladas em
escolas isoladas rurais, escolas isoladas urbanas, escolas isoladas noturnas e a criação das
escolas reunidas (reunião de três escolas isoladas). Esse trabalho está voltado para a análise da
criação e expansão das escolas isoladas rurais, a partir aprovação do Regulamento da
Instrução Pública Primária de 1927 até a consolidação dos ideais da Escola Nova em 1945. A
pesquisa encontra-se situada no campo da historiografia, com análise de fontes documentais
disponíveis nos principais acervos e arquivos de Mato Grosso: o Arquivo Público de Mato
Grosso (APMT); o Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR) e o
Arquivo da Casa Barão de Melgaço (ACBM). Foram incorporadas também, na coleta de
dados, entrevistas semiestruturadas com sujeitos que vivenciaram o cotidiano das escolas
rurais de Mato Grosso, no período escolhido para o estudo. Com base nas análises dos dados,
percebe-se que os profissionais da educação que se aventuravam ou, em alguns casos, foram
obrigados a lecionar nas áreas rurais, enfrentavam diversos problemas, como: baixos salários
e alojamentos insalubres, até instabilidade no emprego. As fontes documentais sinalizam que
em Mato Grosso havia uma preocupação excessiva, por parte dos governantes, de se criar
novas escolas e instruir, mesmo que minimamente, a população. Entretanto, os documentos
mostraram que, para não onerar os cofres públicos, priorizava-se o atendimento das escolas
urbanas, ficando as escolas rurais unidocentes em condições extremamente precárias para o
desempenho das funções educativas.
Palavras - chave: História da Educação. Escola Rural. Ensino Primário. Mato Grosso.
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ABSTRACT

During the Republican period, a few attempts have been implemented to adapt the education
system to the Standards of Mato Grosso states, considered by the rulers of Mato Grosso, as
role models in terms of educational quality, such as São Paulo and Rio de Janeiro.
Meanwhile, Mato Grosso, other than some places in the country, consisted of a large extent
demographic and many schools were in distant localities of the central urban cores, making
this form and according to the state government, the provisioning these educational units. For
this reason, the Regulations normalize primary, brought distinctions to the creation,
implantation and provisioning of different schools. Of the laws established in that period,
there is Regulation 1927, to be followed source of this dissertation Masters. The Regulation of
1927 brought changes, especially in relation to the organization of schools in the
dismemberment of isolated schools in isolated rural schools, urban schools isolated, isolated
schools and the creation of night schools met (meeting of three isolated schools). This work is
facing the analysis of the creation and expansion of rural isolated schools, from acceptance of
Regulation of Public Instruction Elementary from 1927 until the consolidation of the ideals of
the New School in 1945. The research is situated in the field of historiography, with analysis
of source documents available in the main acquis and archives of Mato Grosso: the Public
Archives of Mato Grosso (APMT), the Nucleus of Regional Historical Documentation and
Information (NDIHR) and the archive in the House of Barão de Melgaço (ACBM). We also
used to collect data, semi-structured interviews with subjects who experienced the daily life of
rural schools of Mato Grosso, in the period chosen for the study. Based on the analysis of the
data, it is clear that the education professionals who ventured or, in some cases, were forced to
teach in rural areas, they faced many problems such as: low salaries and insalubrious places,
even instability in employment. The source documents indicate that in Mato Grosso had a
preoccupation on the part of governments, to create new schools and instruct, even minimally,
the population. Meanwhile the documents showed that not to placing a burden on public
coffers, prioritized the provisioning up of urban schools, rural schools getting getting a
teacher for each period in extremely precarious conditions for the performance of educational
functions.
Keywords - Keywords: History of Education. Rural School. Primary Education. Mato
Grosso.
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INTRODUÇÃO
A maior riqueza do homem é a sua incompletude
Nesse ponto sou abastado
Palavras que me aceitam como sou - eu não aceito
Não agüento ser apenas um sujeito que abre
portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que
compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora,
que aponta lápis, que vê a uva etc. etc.
Perdoai Mas eu preciso ser Outros
Eu penso renovar o homem usando borboletas.
(Manoel de Barros)

As palavras de Manoel de Barros retratam o sentimento que move os seres humanos
na busca de novos desafios, a incompletude. A busca por renovar, traçar novos caminhos e
enveredar nas trilhas do conhecimento, foi a mola propulsora dessa dissertação.
A Escola Rural se constitui em temática que vem ganhando ênfase no cenário
acadêmico, prova disso são os inúmeros trabalhos de pós-graduação defendidos em todo país,
como por exemplo, a pesquisa de Mestrado intitulada, A Formação do Educador
Transformador: Escolas Rurais e Agrotécnicas, de Ayrton Ávila da Cruz (2006). Esse
trabalho problematiza questões relacionadas com o processo de formação dos educadores das
escolas rurais e agrotécnicas, além de buscar compreender como esses profissionais
contribuem para a permanência do homem nas áreas rurais, por meio do ensino de métodos
educacionais alternativos. Outra investigação, intitulada Estratégias de constituição histórica
de uma escola rural, autoria de Sibelie Souto Valente (2008), propõe refletir sobre as
articulações da escola com a comunidade por intermédio das relações estabelecidas na Escola
Estadual de Ensino Fundamental Cândida Silveira Haubman. A tese de Doutorado de
Ademilson Batista Paes, intitulada Escola Primária Rural em Mato Grosso no período
republicano (1889-1942), defendida em 2011, apresenta um estudo sobre a escola primária
rural mato-grossense no período republicano e suas peculiaridades. Essa pesquisa de
doutoramento ofereceu suporte para o delineamento inicial desta pesquisa de mestrado.
Independente da periodização pretende-se trazer cenas histórias até então não
narradas, reveladas por atores que vivenciaram o cotidiano e os acontecimentos que
contribuíram para construção do sistema educacional brasileiro, mas que não tiveram ainda o
merecido destaque, por fazerem parte da história das fronteiras rurais do Brasil. A educação
no meio rural brasileiro no século XX, de acordo com Almeida (2005, p. 278) se constituiu
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em “história esquecida [...] que envolve personagens anônimos, alunos e professores, que
constituíram identidades particulares nas escolas afastadas das cidades”.
A História da Educação, segundo Queiroz e Corrêa (2011), oferece essa possibilidade
de dar visibilidade ao não dito, pois permite adentrar às particularidades institucionais, na
busca de vestígios que possibilitem a compreensão do cotidiano social em que homens e
mulheres, em diferentes épocas, descreveram suas trajetórias de vida a partir da produção e
circulação de documentos. Dessa forma, o presente trabalho vem agregar as demais produções
acadêmicas sobre a temática, particularidades da escola rural mato-grossense, ainda pouco
retratada no cenário regional e nacional.
A investigação está voltada para a análise da criação e expansão das escolas isoladas
rurais mato-grossenses a partir aprovação do Regulamento da Instrução Pública Primária de
1927, até a consolidação dos ideais escolanovistas em 1945. A partir da delineação do
objetivo geral, outros específicos foram agregados à pesquisa para elucidação da temática: 1 Caracterizar o quadro da realidade educacional das escolas rurais em Mato Grosso na
Primeira República, sob o enfoque do Regulamento de 1927, e o desmembramento das
escolas isoladas; 2- Avaliar como ocorreu o processo de implantação e expansão das escolas
rurais em Mato Grosso; 3- Analisar as principais mudanças no contexto educacional da zona
rural pós Regulamento de 1927; e 4- Identificar as influências pedagógicas que
fundamentaram a organização curricular das escolas isoladas rurais até 1945.
A pesquisa encontra-se situada no campo da história da educação, daí a recorrência à
análise de fontes documentais, como: Relatórios de Presidentes, Inspetores de Estado e
Diretores da Instrução Pública; Mensagens de Presidente do Estado de Mato Grosso e
legislação disponível nos principais acervos e arquivos de Mato Grosso: o Arquivo Público de
Mato Grosso (APMT); o Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional
(NDIHR) e o Arquivo da Casa Barão de Melgaço (ACBM). Lançou-se mão, visando
enriquecer os dados empíricos, de entrevistas semiestruturadas com sujeitos que vivenciaram
o cotidiano das escolas rurais em Mato Grosso.
As informações denotavam que a precariedade das escolas rurais se constituía em fator
que, em vez de apresentar melhoras, com passar dos anos a situação se agravou. Por isso,
buscou-se colher o depoimento dos atores que participaram do cotidiano dessa modalidade
escolar, a fim de esclarecer questões inerentes à temática. Foram selecionados: uma
professora leiga, sem formação para o magistério, como também uma professora normalista,
formada na Escola Normal Pedro Celestino em Cuiabá, instituição destinada à formação de
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professores para atender a demanda estadual, e um aluno que estudou em uma escola rural em
Mato Grosso entre as décadas de 1920 e 1940.
Dentre o universo de visitas e pesquisas orais, delimitou-se ainda que os sujeitos
tivessem participado do cotidiano da escola rural no período de estudo (1927-1945). A
professora leiga, participante da pesquisa, ministrou aulas no citado período. Com relação à
professora normalista, considera-se que ela foi um presente para a pesquisa, já que não era
comum, segundo as fontes documentais, ter normalistas atuando nas escolas rurais do estado,
uma vez que as normalistas ministravam, com mais frequência, aula nos grupos escolares e
escolas reunidas. Após se obter os relatos de duas professoras com trajetórias de formação
diferenciada em escola rural entre as décadas de 1920 e 1945, buscou-se saber como o aluno
dessa modalidade escolar concebia as questões inerentes a ela. A escolha de se ter
depoimentos de três segmentos diferenciados pauta-se na busca de compreender a escola rural
mato-grossense sob diversos anglos e contrapor com as fontes documentais do período
escolhido para essa dissertação de mestrado.
No que diz respeito à entrevista, Vidal (1990) esclarece que ela se constitui em
documento oral que vai se delineando no momento em que ocorre a interação entre
pesquisador e pesquisado, estando sujeita a inúmeras interferências, como a do gravador (a
tecnologia empregada), ambiente da entrevista e subjetividade do entrevistador. Por esse
motivo, questiona-se a neutralidade do pesquisador frente ao objeto pesquisado. Nesse
sentido,
[...] A distância sujeito/objeto de trabalho é reduzida, e muitas vezes dilui-se
numa identificação com o depoente. Não que essa identificação seja
impossível no trato com os documentos escritos. Muito ao contrário, há
historiadores que visivelmente apaixonam-se por suas personagens. Porém
fica mais explicita na historia oral, porque, nessa, o testemunho do
historiador também está presente. (VIDAL, 1990, p. 81).

Sobre o uso do gravador (a tecnologia empregada), Vidal (1990, p. 80) sugere que este
seja posicionado em lugar estratégico, fora do campo de visão do entrevistado, com intuito
minimizar a interferência do mesmo. O simples fato de saber que sua fala está sendo gravada
pode “propiciar o surgimento de uma fala diferente da cotidiana [...]. A ideia de que aos
poucos o depoente vai se acostumando ao gravador e passa a esquecê-lo não leva em
consideração que a fala foi elaborada a partir daquele índice e, assim, traz em si sua marca.”
A estratégia metodológica que fundamenta a presente dissertação parte do pressuposto
de que toda operação historiográfica possui uma relação tênue entre o lugar, os procedimentos
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de análise e a escrita. Assim, “toda pesquisa se articula com um lugar de produção sócioeconômico, político e cultural.” (CERTEAU, 1982, p. 68).
Esse fato, segundo Certeau (1982, p. 68), implica em
[...] um meio de elaboração que circunscrito por determinações próprias:
uma profissão liberal, um posto de observação ou de ensino, uma categoria
de letrados, etc., pois, submetida à imposição, ligada a privilégios, enraizada
em uma particularidade. É a função desde lugar que se instaura os métodos
que se delineia uma topografia de interesses, que os documentos e as
questões, que lhes serão propostos, se organizam.

O primeiro passo delimitado por Certeau (1982, p. 74), “começa com o gesto de
separar, de reunir documentos de transformar em ‘documentos’ certos objetos distribuídos de
outra maneira. Esta nova distribuição cultural é o primeiro trabalho.”
De acordo com Vidal (2005, p. 279), a historiografia está pautada também em prática
ou fazer científico que respeita condicionantes técnicos. A localização e sistematização de
fontes se constituem em aspectos identificados, mas é “a transformação de dados em
acontecimentos históricos (fato), a principal tarefa do historiador”.
Segundo Faria Filho e Caldeira (2002, p. 3), “cada fonte tem uma maneira peculiar de
tratar a Educação, dado o objetivo (a mensagem veiculada por) cada uma delas e, levando em
conta o momento histórico em que foram produzidas”, possibilitando estabelecer categorias
de análise capazes de desvendar as conjunturas (sociais, econômicas, políticas e culturais)
nelas expressas.
Para Queiroz e Corrêa (2011), o “uso das fontes documentais nos estudos históricos
educativos são motivadores em decorrência das expectativas geradas em torno de novos
achados ou possibilidades de construção de novas interpretações do objeto.” Um exemplo que
pode possibilitar múltiplas interpretações do objeto de pesquisa encontra-se nas análises das
mensagens de presidentes do estado de Mato Grosso. Cada qual tem uma maneira peculiar de
tratar os problemas educacionais. Por isso, acredita-se que as fontes retratam uma visão de
mundo condicionado a diferentes fatores (econômicos, culturais, político etc.) que leva os
governantes a defenderem, ou não, determinados assuntos (temáticas) ou setores sociais.
Dessa forma, entende-se que “as fontes constituem-se em elementos que o pesquisador
manipula para interpretar a realidade situada no tempo e no espaço, inseridas num campo de
contradições e disputas que fazem parte do conhecimento produzido.” (QUEIROZ;
CORRÊA, 2011, p. 3).
No caso das escolas isoladas rurais, os relatos dos governantes de Mato Grosso,
descritos em mensagens, relatórios e discursos, possibilitaram estabelecer um ponto de
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convergência. Como o número de instituições educacionais isoladas rurais era muito grande,
os governantes declaravam que seria inviável economicamente, para o estado, aparelhar todas
as escolas localizadas geograficamente a mais de 3 km da capital, Cuiabá.
Outra fonte documental que pôde elucidar fatos sobre a educação mato-grossense,
encontra-se estampada na legislação educacional, como é o caso dos Regulamentos da
Instrução Pública Primária. Durante o estudo, obteve-se a informação que Mato Grosso editou
quatro desses Regulamentos no período republicano: 1891, 1896, 1910 e 1927, sendo o último
imprescindível para fundamentar a presente pesquisa, já que nele a escola rural aparece como
modalidade escolar.
Nesse tipo de fonte podem ser encontradas diretrizes traçadas para o funcionamento
das instituições escolares, abrangendo currículo, contrato, duração dos cursos, concursos,
métodos pedagógicos, valores salariais do professorado e dos técnicos, modalidades e
classificação das escolas segundo sua localização geográfica, enfim, todas as normativas
educacionais devidamente regulamentadas. Dessa forma, infere-se que a legislação
educacional possui a capacidade de indicar caminhos que leve o pesquisador a encontrar
objetos de pesquisa relacionados com o estudo de instituições escolares, currículo, leitura e
escrita, cotidiano escolar, entre outras possibilidades de investigação. Vale ressaltar que as
fontes documentais transmitem uma visão de mundo de determinada classe ou grupo social,
não devendo ser tomadas como verdades absolutas. Por isso, entende-se que cabe ao
pesquisador realizar o cruzamento de diferentes fontes, analisando semelhanças e
contradições que possam elucidar e ampliar seu objeto de pesquisa.
Participar de um Grupo de pesquisa consolidado como GEM (Grupo de Pesquisa
História da Educação e Memória – Universidade Federal de Mato Grosso) foi fator que
ofereceu condições de visualizar horizontes nunca projetados, pois a dinâmica de estudos e
pesquisas realizada no cotidiano do citado grupo, permitiu adentrar a história educacional do
nosso país, com enfoque especial sobre a realidade de Mato Grosso, realizando um
movimento dialético de ideias que transcenderam fronteiras, espaços e tempos.
O GEM, ao longo de 20 anos de existência, participou e desenvolveu inúmeros
projetos voltados para as mais diferentes temáticas educacionais, sendo a gama de estudos
sobre instituições escolares o fator decisivo para a escolha do presente objeto de estudo, a
temática da escola rural mato-grossense. Não havia, no âmbito desse grupo de pesquisa,
estudos que focassem a temática das instituições escolares rurais, daí a opção frente à
necessidade, aliada ao interesse de contribuir com a história da educação do estado e, também,
para a ampliação dos estudos nacionais.
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O Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória (GEM) também participa e
desenvolve projetos voltados para a escrita e comparação da história da educação no Brasil.
Entre eles, o projeto intitulado História da Escola Primária no Brasil: investigação em
perspectiva comparada em âmbito nacional (1930-1961), financiado pelo Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, que reúne 37 pesquisadores dos
estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Profa. Dra. Rosa Fátima de Souza, coordenadora do
projeto, explica que foram delimitados quatro eixos de investigação: 1- a análise da
institucionalização da escola elementar para a população infantil, envolvendo a atuação dos
poderes públicos por meio de programas, reformas educacionais e expansão do ensino e as
diferentes modalidades de escolas primárias existentes nas zonas urbanas e rurais; 2 - o exame
da organização pedagógica das escolas primárias, com ênfase nos métodos de ensino; 3 - o
estudo da cultura material escolar; 4 - a problematização das representações sociais sobre a
escola elementar. Dentre os assuntos pesquisados, as escolas rurais1 em Mato Grosso se
constituem em campo de investigação.
A pesquisa insere-se, também, no projeto intitulado O ideário escolanovista em Mato
Grosso: circulação de ideias e estratégias na educação (1920-1945), financiado pelo CNPq e
sob a coordenação da Profa. Dra. Elizabeth Figueiredo de Sá. Busca-se analisar as diferentes
representações em Mato Grosso sob o ideário da Escola Nova e, com isso, perceber a
influência das ideias escolanovistas nos “discursos e ações dos educadores e legisladores do
Estado. Sua relevância está em adentrar por um caminho até então não percorrido pelos
pesquisadores voltados para a educação mato-grossense.” (SÁ, 2007).
A periodização escolhida (1927 a 1945) contempla a baliza cronológica do projeto
mais amplo, assim como as modalidades escolares apregoadas no Regulamento da Instrução
Pública de Mato Grosso (1927). O marco final do trabalho, 1945, foi determinado a partir da
inserção da pesquisa no projeto acima citado e buscou investigar se as prerrogativas
propagadas pelo movimento da Escola Nova adentraram ao cotidiano da escola rural matogrossense.
Outro movimento que surgiu na década de 1920 e que se mostrou importante para
entender a temática foi o dos ruralistas pedagógicos, que buscavam uma escola adaptada às

1

O Projeto de pesquisa “A Escola Rural em Mato Grosso (1927-1945)”, que originou esta dissertação de
Mestrado foi analisado pela Comissão de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e
aprovado – CAAE nº. 10279512.6.0000.5541.
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necessidades das áreas rurais. Esse movimento preconizava uma educação diferenciada,
integrada por métodos e técnicas agrícolas e que tivesse como eixo norteador oferecer meios
para que a população rural permanecesse no campo e pudesse dele tirar sua subsistência. O
ruralismo pedagógico difundiu a ideia de uma escola diferenciada das urbanas, fundada,
metodológica e pedagogicamente, em tarefas práticas que pudessem suprir as necessidades
imediatas das populações campesinas, desprovidas de recursos financeiros. O ruralismo foi
capaz de construir um discurso bastante aceito e legitimado (PRADO, 1995). Os citados
movimentos serviram como norte na delimitação temporal da presente pesquisa.
Para divisões de capítulos, a escolha foi a abordagem por temáticas, ficando o trabalho
estruturado em três partes: o primeiro trata da escola isolada enquanto modalidade escolar,
tendo por base estudos sobre esse modelo escolar no Brasil, com abordagens da realidade das
escolas isoladas em Mato Grosso até a década de 1920.
No segundo capítulo, a escola isolada mato-grossense no final da década de 1920 é
apresentada à luz do Regulamento da Instrução aprovado pelo Decreto nº 759, de 22 de abril
de 1927, e as normativas delineadas para a escola rural, com especial ênfase nas ideias
ruralistas pedagógicas no Brasil e sua influência e veiculação no cenário mato-grossense. Para
o terceiro capítulo, a escolha recaiu sobre os acontecimentos inerentes ao processo de
expansão da escola rural no Estado, enfatizando a criação de 100 escolas dessa modalidade no
governo do interventor Júlio Müller, como também a participação de Mato Grosso no 8º
Congresso Brasileiro de Educação, assim como um panorama das escolas rurais matogrossense na década de 1940.
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CAPÍTULO 1

Fonte: OLIVEIRA (Acervo pessoal) Alto Paraguai – MT, 1962.

A ESCOLA ISOLADA COMO MODALIDADE
ESCOLAR
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1.1 A Escola Isolada no Brasil

As escolas isoladas sempre estiveram presentes enquanto classificação escolar em todo
o Brasil e, de acordo com Souza (1998, p. 51), nos primeiros decênios republicanos “[...]
sobreviveram à sobra dos grupos escolares, nas cidades, nos bairros e no campo.” A autora
acrescenta que, apesar dessas escolas “serem consideradas tão necessárias, os grupos foram
mais beneficiados e nelas continuou predominando a carência de tudo: materiais escolares,
livros, cadernos, salas apropriadas e salários para professores.”
Os grupos escolares, diferentemente das escolas isoladas, foram instalados em
majestosas construções destinadas, prioritariamente, à educação das elites urbanas. Segundo
Reis (2003, p. 150), “construídos nas primeiras décadas da República, se destacavam em meio
aos demais edifícios, provocando admiração daqueles que observavam de fora e que tinham o
‘privilégio’ de conhecê-las por dentro.” Sobre o assunto, Schueler e Magaldi (2009, p. 43)
explicam que os padrões dos grupos escolares, disseminados por todo o país,
[...] assumiam grande relevo, aspectos como a construção de prédios
considerados apropriados para a finalidade educativa, o trabalho escolar
apoiado no princípio da seriação e no destaque conferido aos métodos
pedagógicos, entre os quais se situava, especialmente, o método intuitivo; a
divisão e hierarquização da atuação dos profissionais envolvidos no
cotidiano da escola; a racionalização dos tempos escolares; o controle mais
efetivo das atividades escolares, entre outros.

As escolas isoladas, assim como os grupos escolares, atendiam à demanda do ensino
primário, contudo, as primeiras vivenciaram inúmeras privações e dificuldades. Souza (2010,
p. 155), em suas pesquisas sobre a história da escola primária paulista, revela as
circunstâncias precárias em que se encontravam as escolas isoladas de São Paulo, ressaltando
que entre as décadas de 1900 e 1920 “[...] vários dispositivos legais foram fixados para essas
escolas buscando sanar problemas de localização, provimento e melhor desempenho.”
As escolas isoladas tinham como grande desafio superar a carência de docentes que
aceitassem “[...] enfrentar as diferentes dificuldades de ensino e de sobrevivência nas zonas
rurais e nas regiões de povoamento recente. Além das condições inóspitas do meio, eram
precários os locais de funcionamento das escolas e não havia casa para residência dos
professores.” (SOUZA2, 2010).
Em 1917, as escolas isoladas foram classificadas pela Lei n° 1.579, em São Paulo, em
urbanas e rurais. As primeiras foram criadas na sede dos municípios e as rurais “nas
2

O trabalho de Souza (2010) a que se refere é manuscrito, sem número de páginas.
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propriedades agrícolas nos núcleos colônias e nos centros fabris distantes da sede do
município.” (SOUZA, 2010).
No mesmo ano, 1917, nas palavras de Souza (2010), houve uma ratificação na lei
educacional paulista, anterior - Lei n° 1.779, reclassificando-as em escolas isoladas rurais,
distritais e urbanas. A delimitação das escolas isoladas rurais e urbanas não sofreu
modificação, tendo sido acrescida ao documento a caracterização das escolas distritais,
classificadas como escolas “situadas em bairros ou sedes de distrito de paz.”
A duração das diferentes modalidades de escolas isoladas paulistas estava em
consonância, conforme de Souza (2010), com o Decreto n° 2.944, de 8 de agosto de 1918, e
compreendia um tempo escolar diferenciado: de 4 anos nas escolas isoladas urbanas, de 3
anos para as distritais e de 2 anos para as escolas rurais. A tabela 01 exemplifica a expansão
das escolas isoladas do estado de São Paulo entre os anos de 1900 e 1929:
Tabela 01
Expansão das Escolas Isoladas - SP

Anos

Escolas Isoladas

1900

1.050

1906

986

1914

1.212

1918

1.394

1924

1.563

1929

2.684

Fonte: SOUZA, 2010, p. 165.

Os dados quantitativos apontam que, no período de 6 anos, entre 1900 e 1906, houve
uma redução de 64 escolas isoladas em São Paulo, sendo que entre 1924 e 1929, intervalo de
5 anos, estas ganharam maior destaque, aumentando para 1.121 unidades. As escolas isoladas,
ainda que instaladas “nas áreas urbanas, nos bairros populares, em distritos de paz, nas vilas
industriais e nos núcleo de colonização, foram cada vez mais identificadas como uma escola
primária tipicamente de zona rural.” (SOUZA, 2010 p. 148).
Em seus estudos sobre a Educação primária no estado da Bahia (1889-1930),
Nascimento (2010, p. 3) esclarece que, como em outras localidades brasileiras, na Bahia o
número de escolas isoladas superou, em grande escala, outras modalidades escolares: “As
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escolas eram distribuídas pelo Estado em conformidade com a frequência das crianças.” A
regulamentação baiana de 1891 caracterizava a escola isolada como unidocente, ou seja, com
um professor para ensinar a um conjunto de alunos e tinha desafios a serem superados,
[...] como as condições precárias de ensino que acabavam não estimulando a
população em idade escolar a ocupar os bancos escolares, questão
insistentemente recorrente nos relatórios das autoridades escolares que
denunciavam que existiam escolas “vazias de alunos”, contribuindo para que
a infância continuasse analfabeta. (NASCIMENTO, 2010, p. 3).

Infere-se que a situação apresentada, ora pelo esvaziamento das escolas isoladas, ora
pela falta de prédios públicos na Bahia, contribuía para que os governantes mantivessem as
instalações inadequadas para os fins educativos, a fim de não impactar a receita pública. A
primazia da ação republicana, na busca por soluções, “procurou regulamentar que toda escola
devia ter prédio próprio destinado exclusivamente as suas finalidades, obedecendo as
prescrições de higiene estatuídas em regulamento e com plano aprovado pela autoridade
competente.” (NASCIMENTO, 2010, p. 3)
Em 1910, havia na Bahia 686 escolas isoladas, em contraponto a apenas 1 grupo
escolar, criado em 1908 (Grupo Escolar Rio Branco). No ano de 1923, o número de escolas
isoladas chegou a 780, decaindo somente em 1927, com a supressão de várias dessas
instituições para constituir o novo modelo escolar que despontava em todo o país, as escolas
reunidas3. Estas, de acordo com Souza (2009, p. 143), foram concebidas como uma escola de
baixo custo e pressupunha a “reunião de escolas funcionando em um mesmo espaço
objetivando a racionalização das atividades e a divisão do trabalho dos professores [...]”
No estado de Goiás, as escolas isoladas tinham características semelhantes às baianas,
“conhecidas como não graduada, em geral funcionava em casas improvisadas, sob o comando
de um único professor, que utilizava método de ensino individual e que dispunha de poucos
recursos didáticos e metodológicos”, sendo a classificação dos alunos, realizada “por nível de
aprendizado e segundo o programa de ensino do professor.” (ALVES, 2007, p. 13).
Alves, ao realizar uma leitura da imprensa em Goiás, ressalta que os professores
goianos predominantes nas escolas isoladas do estado, “trabalhavam por parcos salários e,
muitas vezes, sem nenhuma condição de trabalho.” (2007, p. 13),
No Rio de Janeiro, a escola isolada era “classificada e hierarquizada conforme a sua
localização - rural ou urbana. Em sua maioria, funcionava em casas e prédios alugados, misto
3

No ano de 1926, iniciou-se no estado da Bahia o processo de reunião das escolas isoladas, criando dessa forma,
no citado ano, 14 escolas reunidas, número este que quase triplicou no ano de 1927, chegando a implantação de
33 escolas reunidas, reduzindo, significativamente o número de escolas isoladas (NASCIMENTO, 2010).
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de escola e residência do professor e de sua família.” Elas se expandiram por todo Estado e
recebiam, em relação às outras modalidades escolares, um número maior de matrículas. No
ano de 1916, havia 261 escolas isoladas e 33 grupos escolares. Em 1927, onze anos depois,
quase triplicou o número de escolas isoladas (614 escolas) e praticamente dobrou a
quantidade de grupos escolares (60) (SCHUELER, 2010 p. 157).
Apesar de existirem no Rio de Janeiro outras modalidades de escola, nas pequenas
cidades afastadas do núcleo urbano, vilas e povoados, “o grosso da população ainda
experimentava, como forma majoritária de socialização escolar, a escola isolada. A ‘velha’
casa de escola permaneceria como modalidade predominante para a expansão da escola
primária no estado do Rio de Janeiro.” (SCHUELER, 2010 p. 157). Com relação à expansão
das escolas isoladas cariocas, os números mostram o crescimento dessa instituição em
contraposição ao número de grupos escolares:

Tabela 02
Expansão da escola primário-RJ – 1916/1926

Anos

Grupos Escolares

Escolas Isoladas

1916

33

400

1918

37

430

1919

41

441

1920

49

456

1921

50

463

1922

51

480

1926

59

608

Fonte: SCHUELER, 2010, p. 128.

O destaque na tabela está relacionado ao aumento do número de unidades escolares
isoladas no período compreendido entre 1922 e 1926, quando, no Rio de Janeiro, assistiu-se a
um percentual de crescimento significativo, estimado em 32 escolas isoladas ao ano.
Em Mato Grosso, a situação das escolas isoladas se assemelha aos demais estados
brasileiros, soberana em quantidade numérica, apresentando diversas dificuldades de
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provimento por parte do estado, só aparecendo com essa denominação (escola isolada), a
partir do Regulamento de 19274.

1.2 A Escola Isolada em Mato Grosso

O ensino nas escolas brasileiras, entre os anos de 1910 e 1920, integrava o projeto
maior republicano, priorizando a defesa da nacionalidade e a disseminação de valores capazes
de perpetuar/manter a cultura vigente. Segundo Leite (1970, p. 91), na República, instaurouse o discurso de que éramos todos iguais perante a lei, por isso, independente da distância em
que viviam, todos os brasileiros deveriam ter acesso à educação. Desse modo, “[...] para não
ser contrassenso, operar intensa e rápida educação das massas, ou melhor, democratizá-las
para que a República fosse uma realidade social e nacional.”
De acordo com Valle e Souza (1922, p.124), a escola pública não deveria se restringir
a ensinar a ler e a escrever. Os autores ressaltam que “[...] si a escola pública se limita a
alphabetizar as crianças, longe estará de exercer sua funcção que lhe cabe na formação do
caracter verdadeiramente nacional, na educação cívica do futuro cidadão.”
Mato Grosso na Primeira República era um estado composto de grande extensão de
terras e escassa população. As fronteiras geográficas eram delimitadas por pequenos
aglomerados urbanos e uma vasta área rural. Mato Grosso ainda não se encontrava em um
patamar de desenvolvimento igualitário aos estados do Sudeste e Sul do país e esse progresso
só se realizaria, “na voz” da República, por meio da educação. De acordo com Alves (1998, p.
112), “em Mato Grosso, a educação era colocada como uma preocupação máxima e constante
do governo. Contudo, o que se verificava, na prática, era o predomínio de escolas isoladas,
criticadas desde as primeiras décadas da República como ineficientes [...]”
Segundo Leite (1970, p. 95), o “primeiro regulamento do ensino do Estado, na fase
republicana, foi baixado com o Decreto no 10 de 7 de novembro de 1891 [...]”. Essa lei
educacional tratou, em suas disposições, do ensino primário e secundário, modalidades
educacionais presentes nos primórdios do século XX, tendo como seu idealizador o presidente
do estado Manoel José Murtinho. A criação das escolas, nesse inaugural regulamento, era
dividido em três classes:

4

O Regulamento de 1927 instituiu como modalidade escolar a escola isolada rural, objeto de investigação deste
trabalho e que será tema de reflexão no capítulo 2.
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Tabela 03
Criação das escolas primárias por classe

Classes
3ª classe
2ª classe

1ª classe

Localização

Provimento

Escolas da capital

Tantas
quantas
fossem
necessárias.
Escolas das vilas ou Uma, pelo menos, para cada
cidades, que fossem sede sexo.
de comarca
Todas as outras escolas
Havendo
uma
em cada
localidade, mista e regida por
professora

Fonte: LEITE, 1970.

As informações sobre a criação de escolas primárias utilizando uma ordem numérica
crescente mostram que o urbano já se constituía como prioridade, indicando também que o
presidente, ao expressar a todas outras escolas, referia-se ao provimento de uma instituição
escolar para cada localidade, deixando implícita a existência das escolas rurais. O currículo
do ensino primário preconizado pelo Regulamento de 1891 compreendia as matérias de
leitura, impressos e manuscritos; caligrafia e escrita; elementos de gramática portuguesa e
composição em prosa; elementos de aritmética, compreendendo o sistema métrico decimal;
noções de geografia, especialmente do Brasil; noções de História do Brasil; trabalhos de
agulhas e de prendas domésticas, nas escolas do sexo feminino (REGULAMENTO, 1891).
Leite (1970, p. 95) esclarece que o primeiro regulamento republicano não contemplava
soluções para fazer com que o ensino fosse oferecido a toda população mato-grossense e não
considerava os “problemas criados pela baixa densidade de uma população que vivia em 1
milhão e meio de quilômetros quadrados. Tanto o Império quanto a República tiveram de
lutar contra a fatalidade geográfica e outras dificuldades que os regulamentos não podiam
resolver.”
O ensino em Mato Grosso, de acordo com o regulamento de 1891, apresentava-se
como obrigatório e “o regulamento determinava que se procedesse, anualmente, ao
recenseamento das crianças em idade escolar.” Essa normativa tinha o objetivo de obter dados
da população infantil que se encontrava fora das instituições escolares e, dessa forma, o poder
público pudesse criar “escolas em número suficiente e ainda intimassem os pais a que
matriculassem as crianças ou dissessem a razão por que não o faziam.” (LEITE, 1970, p. 96).
Entretanto, essa normativa ficou somente no Regulamento, já que não ocorreu o
recenseamento escolar.
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Sobre a obrigatoriedade de ensino e os dados censitários, Leite (1970, p. 96-97)
complementa suas explicações dizendo: como “a obrigatoriedade era ‘medida melindrosa’ e
mal vista pela população e os obstáculos não pudessem ser vencidos, a fim de proceder ao
recenseamento, o governo suspendia temporariamente tal procedimento, esperando melhores
resultados no futuro.” O autor, ao final de suas considerações sobre o regulamento de 1891,
prossegue suas explicações:
Três anos depois do aparecimento do regulamento, seu próprio autor,
Murtinho, assinalava que apesar autorização legislativa êle não tinha
operado a reforma do ensino, porque esperava ‘da ação do tempo e das luzes
da experiência a indicação das reformas que se deviam operar’. No ano
seguinte (1895), em ‘mensagem’, dizia que não considerava habilitado, com
‘os dados que me tem fornecido a experiência’, para operar a reforma
autorizada, lembrando que agia com prudência, ‘visto nada prejudicar mais a
instrução do que as sucessivas alterações’. (LEITE, 1970, p. 97-98).

Outro Regulamento da Instrução Pública foi elaborado em 1896, considerado mais
inovador que o anterior. Segundo Paes (2011, p. 56):

Nesse regulamento, a instrução passou a ser estruturada como ensino
primário e secundário. O primeiro passando a ser composto por escola
elementar de 1º grau e por escola complementar de 2º grau. Dessa forma,
alterou-se a classificação das escolas, não mais consideradas como de 1ª, 2ª e
3ª classes, conforme Regulamento anterior. O estado, à época, tornou a
escola elementar obrigatória para as crianças de sete a dez anos de idade,
recomendando que unidades dessa escola deveriam ser implantadas onde
houvesse crianças, cidades, vilas, freguesias e povoados do interior. Uma
vez que havia a obrigatoriedade, foram impostas multas a pais e aos
responsáveis que deixassem de enviar as crianças às escolas.

Assim como no Regulamento de 1891, no de 1896 as Escolas Isoladas não
apareceram na classificação. O segundo Regulamento tinha como determinação: “A instrução
pública do Estado de Mato Grosso se divide em primária e secundária. É ministrada à custa
dos cofres públicos estaduais a todos os indivíduos de ambos os sexos, sem distinção de
classes nem de origem.” (REGULAMENTO, 1896, p. 66). O ensino elementar era obrigatório
para todas as crianças de 7 a 10 anos de idade e compreendia as seguintes matérias:

MATÉRIAS DO ENSINO ELEMENTAR OBRIGATÓRIO
Leitura corrente de impressos e manuscritos
Caligrafia e escrita
Estudo prático da língua materna
Leitura corrente de impressos e manuscritos
Exercícios de intuição, ou noções de coisas acompanhadas de exercícios de
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leitura e escrita e de explicações sobre formas, cores, números, dimensões,
tempo, sons, qualidades dos objetos, medidas, seu uso e aplicação.
Aritmética prática até divisão por dois algarismos; problemas fáceis sobre as
quatro operações; noções gerais sobre numeração e valores dos algarismos;
grandeza, quantidade e unidade; comparação da grandeza com a unidade;
conseqüências resultantes dessa comparação; generalidades sobre os modos de
dividir e subdividir a unidade; diversas espécies de fração resultantes de
semelhante divisão.
Cultura moral; comentário das narrativas dos livros de leitura e dos fatos da vida
escolar;
Geografia física e história do Estado
Costura simples nas aulas de meninas
Quadro 01: Ensino elementar obrigatório
Fonte: REGULAMENTO DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA PÚBLICA DE 1896.

O Regulamento de 1896 normatizou também a obrigatoriedade no ensino primário e a
punição aos pais ou tutelados que não comprovassem os motivos da ausência das crianças na
escola, exceto quando eram oferecidas aulas particulares no seio da família, observando as
matérias escolares determinadas pelo Regulamento; ou devido a moléstia ou defeito físico que
pudessem impedir as crianças de frenquentar a escola, sendo, nesses casos, os pais e tutores
“obrigados a comunicar à autoridade competente, logo que os seus filhos e tutelados
atingissem a idade prescrita, que os estavam instruindo em casa ou em aula particular, ou a
participar o motivo por que não lhes proporcionam o ensino elementar.” (REGULAMENTO,
1896, p. 66).
No caso dos pais ou tutores não comunicar os motivos pelos quais as crianças, com
idades de 7 a 10 anos, estavam fora das escolas, caso houvesse inverdade na declaração
motivacional dos responsáveis, o Regulamento previa multa de “5$000 a 20$000 réis, e ao
dobro na reincidência provada de três em três meses.” (REGULAMENTO, 1896, p. 66). No
entanto, a legislação educacional não esclarecia se essas determinações destinavam somente
às áreas urbanas ou se entendiam às rurais.
Nos primeiros anos de 1900, de acordo com Sá e Sá (2011, p. 29) o cenário matogrossense passava por momentos conflitantes em sua conjuntura social e política com a
implantação do sistema republicano, “a liderança do estado Mato Grosso ficou, de forma
alternada, nas mãos de dois grupos oligárquicos: do norte, representado pelos senhores de
engenho e, posteriormente, usineiros de açúcar; e do sul, composta de grandes pecuaristas e
pelos comerciantes.”
Por diversas vezes a alternância no poder estadual disputado entres grupos
oligárquicos e a luta por mantê-lo provocaram lutas armadas nos bairros da capital e no
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interior, instaurando um clima de pavor e insegurança entre a população, abalando
sistematicamente a instrução pública mato-grossense (SÁ; SÁ, 2011).
Corroborando com as informações dos citados autores, Moreno (2007, p. 44)
acrescenta que “a violência foi o recurso utilizado para a afirmação das oligarquias, que
contaram também com o braço armado dos coronéis, e, com uma política fundada no sistema
de compromissos [...]” Prosseguindo a explicação, a autora enfatiza que:

O fenômeno do coronelismo tem seu fundamento na concentração da
propriedade enquanto base econômica de sustentação das manifestações do
poder privado. O processo de concentração de terras em Mato Grosso gerou
todas as condições necessárias ao desenvolvimento de um dos mais
arraigados sistemas de mandonismo local. E, devido à natureza das elites
dominantes no Estado, desde o regime imperial, o coronel tanto podia ser um
grande proprietário rural, como um usineiro ou um comerciante bem
sucedido. (MORENO, 2007, p. 44).

Os conflitos sociais agravaram mais a situação do ensino público estadual na década
de 1900, que se apresentava de maneira bastante precária. A “[...] falta de professores, alunos,
materiais escolares e prédios adequados para funcionamento das escolas”, fazia com que
pairasse apreensão nos setores governamentais, já que não se podia dar continuidade ao
projeto civilizador/modernizador que propunha a República (SÁ; SÁ, 2011, p. 29).
Com o abrandamento dos conflitos políticos e o aumento das divisas econômicas de
Mato Grosso em 1910, pôde o governo Pedro Celestino Corrêa da Costa cuidar do ensino,
propondo investir na reformulação da instrução pública primária e na habilitação docente.
Assim, foi elaborado e sancionado um novo Regulamento da Instrução Pública de 1910.
Nele ficou firmado o compromisso do Estado com o ensino primário mato-grossense,
sendo que este deveria ser “leigo e ministrado a custa dos cofres estadoaes, a todos os
individuos, de ambos os sexos, sem distincção de classe e nem origem.” Para a concretização
dessa diretriz, seriam implantadas “escolas primárias em todas as cidades, freguesia e
povoado do Estado; entendendo-se por povoado qualquer grupo de habitante que não residam
em terras de propriedade particular e onde se apure pelo menos vinte meninos nas condições
de frequentar a escola.” (REGULAMENTO, 1910, p. 1).
Assim, o ensino deveria ser gratuito e obrigatório para todas as crianças entre 7 e 10
anos de idade, prescrevendo que o mesmo deveria ser ministrado “aos meninos residentes
dentro do circulo traçado pelo raio de um kilometro medio da sede da escola.” Para a escola
masculina seriam destinados professores e para as escolas femininas, professoras, “podendo
haver pequenas freguesias e povoações, escolas mistas, regidas de preferencia, por
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professoras.” (REGULAMENTO, 1910, p. 1). Essa última determinação estava em
consonância com as características das escolas isoladas, brasileiras e mato-grossenses.
De acordo com Alves (1998, p. 28), “a reforma do ensino, em 1910 representou uma
tentativa de adequação da instrução à nova realidade, em virtude do regime republicano e do
processo de modernização em curso”, sendo que o fato que reforçou essa afirmação foi a
criação dos grupos escolares em Mato Grosso, constituídos da reunião de “pelo menos, seis
escolas primárias, no perímetro fixado pela obrigatoriedade de ensino, o governo poderá
reunindo-as, fazel-as funccionar em um só prédio”, seriam compostos por salas masculinas e
femininas e as escolas absorvidas para compor este tipo de instituição, seriam eliminadas do
quadro geral das instituições escolares, “passando os respectivos professores a serem
considerados auxiliares do director do grupo.” (REGULAMENTO, 1910, p. 1).
Com relação às escolas isoladas, Alves (1998, p. 28) ressalta a neutralidade das
determinações legais em relação ao seu quadro situacional, sendo que “grande parte das
propostas reformistas se limitaram ao Regulamento e só foram aplicadas nos grandes centros,
sendo que a maioria das escolas de Mato Grosso, especialmente as do interior, sequer tiveram
conhecimento da reforma na época em que foi realizada.”
As escolas isoladas, no Regulamento de 1910, não aparecem enquanto instituições de
ensino. Sua presença se torna perceptível por meio das características até aqui apresentadas.
Sobre a criação de uma escola, o Regulamento prescreveu que cabia ao presidente do Estado
decretar, por intermédio de “representação dos pais, tutores ou educadores dos meninos,
assinada dos próprios punhos, e encaminhada ao Governador por intermédio do Juiz de Paz da
respectiva circunscrição que informará, emitindo sua opinião sobre a necessidade ou
conveniência da criação de que se trata.” (REGULAMENTO, 1910, p. 119). Segue ilustração
para exemplifica o dia de inauguração de uma escola isolada:
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Foto 01: Inauguração da Escola Rural Porto Gaúchos-MT, em 1941.
Fonte: PAES, 2011, p. 223.

Pode-se observar que era festivo o dia de inauguração de uma escola isolada, ocasião
em que a comunidade se reunia em torno do acontecimento, com a participação especial de
crianças. O Regulamento previa que a abertura dessa modalidade de escola era autorizada
tendo por pressuposto 20 alunos, podendo comportar até 60, sob a regência de um único
professor.
No ano de 1913, havia em todo Mato Grosso 123 escolas isoladas e 5 grupos
escolares. Em Mensagem à Assembleia Legislativa do citado ano, o presidente de Mato
Grosso, Joaquim Augusto da Costa Marques, expressava sua preocupação com os rumos da
educação mato-grossense:

Muito e muito ainda se precisa fazer n'este departamento da adminsitração
publica para se alcansar o resultado desejavel, e os esforços do governo no
sentido de melhorar e diffundir a instrução por todo o Estado teem
encontrado embaraço e difficuldades de toda especie - desde a falta de
pessoas idoneas nos diversos municipiuos e povoações para o exercicio do
magistério e de outras funcções que lhe são inerentes, até o de casas
apropriadas para o regular fuccionamento das escolas. (MENSAGEM, 1913,
p. 89)

No ano de 1917, novos esforços foram implementados a fim de que as escolas isoladas
tivessem sua realidade modificada e pudessem atingir os fins educacionais propostos na
legislação estadual (Regulamento de 1910). Para isso, foi implantado um programa de ensino
específico para essas escolas, organizado pelos professores Leowigildo Martins de Mello,
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Idalina Ribeiro de Faria e o Philogonio de Paula Corrêa. Tal programa “[...] possuía conteúdos
distribuídos gradualmente ao longo dos três anos e organizados detalhadamente a fim de
orientar a metodologia através das quais tais conteúdos seriam ministrados.” (SÁ; SÁ, 2011,
p. 41).
Quanto ao ensino, a metodologia pautava principalmente no método intuitivo,
privilegiando os exercícios práticos que, ministrados através de um “método experimental que
possibilita a aprendizagem através da observação, utilizando novos materiais, Museus
Pedagógicos, atividades diferenciadas, estudo do meio e de manuais, com a finalidade de
educar a criança com uma nova concepção de conhecimento.” (POUBEL E SILVA, 2006, p.
67).
No resumo geral das matérias destinadas às escolas isoladas: “leitura, escripta, calculo
arithmetico sobre números inteiros e fracções, lingua materna, geographia do Brasil, deveres
cívicos e moraes.” (REGULAMENTO, 1917, p. 164).
Fora as matérias apresentadas no Programa de Ensino para as escolas isoladas (1917,
p. 164), existiam conteúdos livres e/ou facultativos, como ciências naturais (disciplina que
não tinha horário nem dia pré-determinado, por isso, eram chamados de conteúdos livres e
compreendia a explicações sobre o homem, animais e plantas), lições gerais (facultativo,
compreendendo o ensino das cores, fenômenos naturais como chuva, trovão, neblina, orvalho,
nevoeiro), desenho com conteúdos direcionados ao estudo das formas (folhas lineares,
lanceoladas, espatuladas circulares, ovais, recortadas, objetos usuais e animais) e a de canto,
com coral e hinos. “O ensino de animais, plantas e lições gerais, a que se referem os
programas, é facultativo, ficando, por isso, a boa vontade do professor, o desenvolvimento ou
não o mesmo programa.” (REGULAMENTO, 1917, p. 164).
Nesse programa, ficou estabelecido 3 anos para o curso primário nas escolas
localizadas em áreas distantes dos centros urbanos. As lições parecem apresentar um grau de
dificuldade evolutivo e gradual, do simples (1ª seção), para média (2ª seção) e par maior
complexidade (3ª seção). Parece-nos ser um esforço de graduar o ensino unidocente em
moldes mais simplificados que a proposição dos grupos escolares. (REGULAMENTO, 1917).
O programa de disciplinas se apresentava dividido em 3 seções (Quadro 02):

MATÉRIA

1ª SEÇÃO

2ª SEÇÃO

3ª SEÇÃO

LEITURA

- Exercício de aprendizado de
leitura pelo método fônico da
silabação ou da palavração, por
meio de cartilha própria.
- Exercício de retenção das palavras
aprendidas, por meio de reprodução

- Leitura e interpretação de prosa e
verso em livros apropriados.
- Resumo do assunto lido.
- Leitura de jornais e de
documentos manuscritos.
- Leituras encomendada pelo

- Os mesmos exercícios da
Segunda
seção,
com
desenvolvimento e explicação
do texto lido, significação das
palavras.
- Exercícios orais de passagem
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LÍNGUA MATERNA

ESCRITA (a)

ESCRITA (b)

ARITMÉTICA

oral, de palavras similares e de
rimas.
- Decomposição das palavras em
seus elementos – sílabas e letras.
- Palestras com os alunos sobre
coisas ou cenas de fácil observação,
relativas ao lar, á rua, á escola e ao
campo.
- Exercício de narração pelo aluno.
- Exercício de comparação: forma,
tamanho, cor, serventia.
- Reprodução de fatos lidos ou
narrados pelo professor.

professor, de trechos escolhidos,
próprios a despertar nos alunos o
gosto pelo belo.
- Descrição de objetos usuais e de
animais domésticos, expostos em
classe ou já observados pelos
alunos.
- Reprodução de história, fábulas e
episódios, contados ou lidos pelo
professor.
- Formação de sentença com
palavras dadas pelo professor.
Formação de sentenças implicando
a prática de singular e de plural, de
masculino e de feminino.
- Exercícios de dicção, cujo cabedal
será formado por sentenças e versos
morais e cívicos dados pelo
professor e retidos de memória
pelos alunos.

de verso para prosa.
- Exercícios de alocução pala
leitura de trechos de prosa ou de
verso apropriado aquele fim.
- Revisão e ampliação do estudo
da 2ª seção.
- Exercícios práticos sobre
nomes de coisas, de gente, de
animais, de plantas, de minerais.
Nomes de qualidades.
- Exercício prático para
conhecimento e emprego do
passado, do presente e do
futuro, pela construção de frase
com os advérbios ontem, hoje e
amanhã.
- Distinção entre nomes de
espécies (comuns), e nomes de
homens de cidades, de países,
etc. (próprios).

- Cópia, na ardósia, das sílabas e
das palavras da cartilha.
- Cópia do nome da cidade em que
se acha a escola, dos nomes dos
dias, dos meses e das estações.
- Exercícios de cópia a lápis sobre
papel.
- Exercícios de cópia com tinta.
- Exercícios caligráficos sobre letra
de tipo vertical.
- Copiar: nomes de objetos, de
animais, de flores e de frutas;
sentenças do quadro negro e do
livro de leitura; nomes dos colegas,
de pessoas da família, etc.
- Completar sentenças escritas no
quadro negro pelo professor e que
já tinham sido lidas pelos alunos.
Formar pequenas e fáceis sentenças
com palavras dadas.
- Construir sentenças em respostas
a outras escritas no quadro negro
pelo professor.
- Exercício retrospectivo de
palavras escritas pelos alunos
rapidamente, mediante aposta entre
os mesmos.
- Ditado de sentenças do livro de
leitura.

- Caligrafia: Letras vertical e
americana (inclinada).

- Caligrafia: Exercícios variados
sobre os tipos caligráficos da 2ª
seção e mais sobre letras de
ornamentos, como: gótica, etc.

1 – Copiar pequenos trechos do
livro de leitura, de um capítulo já
lido.
- Construir sentenças com palavras
dadas e tais que o aluno,
empregando-as, tenha ensejo de
manifestar, por escrito, alguma
coisa do que aprendeu sobre
plantas, animais, geografia, etc.
- Resumo escrito lido, por meio de
perguntas a respeito, escritas pelos
professores, no quadro negro.
- Ditados de pequenos trechos,
momento lidos e explicados pelo
professor, que chamará atenção dos
alunos para as palavras de mais
difícil grafia.

- Ditado como na 2ª seção,
porém de trechos de dificuldade
crescente.
- Reprodução escrita de
narração, fábula, historietas, por
meio de uma direção feita pelo
professor,
onde
sejam
assinalados pelo professor os
tópicos principais.
- Exercícios escritos de reflexão
e de concordância, por meio de
sentenças adrede preparadas
pelo professor.
- Descrição de estampas
expostas á vista dos alunos.
- Estudo, na sentença dos
sinônimos,
homônimos
e
parônimos.
- Ditado sobre os homônimos
mais usuais.
- Redação de bilhetes, cartões e
cartas sobre assuntos fáceis.

- Observações diretas sobre
quantidade que o aluno possa ver e
tocar, com enumeração das
mesmas, para contagem prática
oral até 10.
- Leitura da carta de Parker e
reprodução da página lida por meio
de tornos, grãos de milho, varetas,
etc.
- Exposição muito simples pelo
professor das questões que ilustram
e acompanham as cartas de Parker.
- Contagem direta: a) até 10, por
unidades; b) de 10 até 20 [p. 158]
por unidades; c) até 100, por
unidades, primeiro e por dezenas
depois.
- Contar por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9
etc. até 12, 18, 28, 30, 35, 40, 45,
etc., voltando á quantidade que

- Revisão e ampliação da matéria
estudada na primeira Seção. As
quatro operações elementares mais
desenvolvidas.
- Estudo de tabuada geral até 9.
- Cálculo mental rápido.
- Leitura e cópia da carta de Parker.
-Resolução de problemas de
interesse prático e de uso
quotidiano.
- A moeda nacional e suas diversas
unidades: o real, o vintém, o tostão,
o mil réis, o conto de réis. Uso do
cifrão ($). Recibos.
- Leitura de decimais e de frações
acompanhada de exercício.

- As quatros operações
elementares: desenvolvimento
prático e completo.
- As quatro operações sobre
decimais.
- As quatro operações sobre
frações ordinárias.
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serviu de ponto de partida assim: 2,
4, 6, 8, 10, 12; 12, 10, 8, 6, 4, 2.
- Contar até 100, por 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, partindo de um número dígito.
Assim tomando 4 para ponto de
partida e contado por 3: 4, 7, 13, 16,
etc.....97, 100.
- Tabuadas com emprego de tornos.
- As quatros operações elementares
por meio concretos.
- Leitura e escrita de números.
- As quatros operações, até 100, por
meio de números.
- Exercício sobre algarismos
romanos, dando-se primeiro o
conhecimento de I, V, X, L, C, e
depois
se
ensinando
as
combinações desses algarismos em
números maiores ou menores.
Conhecimento das horas no relógio.

GEOGRAFIA

- Palestra com os alunos sobre a
posição relativa dos objetos em
classe. A carteira: suas partes
anterior, posterior, superior e
inferior; direita e esquerda.
- As carteiras próximas e outros
objetos circunvizinhos: Frente,
atrás, á direita, á esquerda, em
baixo, em cima.
- Descrição do caminho que os
alunos percorrem para vir de casa á
escola.
- Conhecimento prático dos pontos
cardeais: este --- lugar onde o sol
nasce; oeste onde o sol entra; sul -- lado direito de quem olha para o
lugar onde o sol nasce; norte - lado
esquerdo de quem olha para o lugar
onde o sol nasce.
- Palestra sobre a cidade, a vila ou
bairro onde a escola esteja situada:
Ruas, largos. E praças principais;
edifícios
mais
importantes;
produções; (objetos vendidos ou
fabricados no lugar; recordações
históricas mais populares; vias de
comunicação e localidades mais
próximas; viagens descritivas a
essas localidades).
- Palestras sobre montanhas,
planícies, rios, mares, lagos, ilhas,
etc., com explicação dos termos
geográficos por meio do tabuleiro
de areia.

- O MUNICIPIO: Sede e
localidades
mais
importantes;
produções e indústrias; curiosidades
naturais; lembranças históricas;
homens notáveis do passado;
importação e exportação; vias de
comunicação;
os
municípios
limítrofes; o governo municipal.
- O ESTADO DE MATOGROSSO: a capital; cidades mais
importantes;
seu
comercio,
indústrias e história; rios e
montanhas principais; vias de
comunicação:
produtos
de
importação e de exportação; Os
Estados limítrofes; o governo
estadual.
- O PAÍS: Os Estados e suas
capitais; produtos de exportação e
particularidades mais importantes
de cada Estado. O Governo Federal.
- A TERRA: Estudo feito no globo
e depois no planisfério, dos
continentes e oceanos. Países e
capitais; em especial que mais
relações mantêm com o Brasil.
- Esboços do mapa de Mato –
Grosso e do Brasil.

O mesmo da 2 ª Secção

Quadro 02: Matérias e conteúdos do ensino primário nas escolas isoladas
Fonte: REGULAMENTO DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE MATO GROSSO - APMT, 1917.

Tendo por base as informações descritas no quadro acima, percebe-se uma evolução
na organização e sistematização dos conteúdos a serem ministrados nas escolas isoladas matogrossenses em relação às normativas do Regulamento de 18965. Entretanto, neste não aparece
o ensino da história, com seus respectivos conteúdos, porém, ao analisar o quadro de horários,

5

Ver quadro 01
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fixado no mesmo ano (1917), a ser implementado em todas as escolas isoladas do Estado,
percebemos que essa matéria encontrava-se inclusa (Quadro 03).

HORAS

DIAS DA SEMANA

12:00 as 12:10
12:10 as 12:30
12:30 as 12:50
12:50 as 12:55
12:55 as 13:15
13:15 as 13:25
13:25 as 13:40
13:40 as 13: 55
13:55 as 14:00
14:00 as 14:20
14:20 as 14:40
14:40 as 14:45
14:45 as 15:15
15:15 as 15:20
15:20 as 15:35

Diariamente
-

15: 35 as 15:55
15:55 as 16:15

16:15 as 16:30

16:30 as 16:35
16:35 as 16:55

16:55 as 17:00

1ª SECÇÃO

2ª SECÇÃO

CHAMADA E CANTO
Cópia de Parker
Problema
Números
DESCANÇO, CONTO OU MARCHA
Cópia de Parker
Tornos
Arithmetica
GYMNASTICA
Leitura e linguagem oral
Linguagem escrita na lousa Arithmetica
Cópia de palavras
Leitura e linguagem oral
Leitura Silenciosa
DESCANÇO, CONTO OU MARCHA
Linguagem escrita na lousa
Cópia de sentenças
Leitura e linguagem oral
Números
Tornos

PREPARO PARA O RECREIO

2ª, 4ª e 6ª
3ª, 5ª e sabbados
2ª, 4ª e 6ª
3ª, 5ª e sabbados
2ª e 5ª
3ª e 6ª
4ª e sabbados

História
Geographia
Desenho contornos ou cópia

2ª e 5ª
3ª e 6ª
4ª e sabbados
Diariamente
2ª, 4ª e 6ª
3ª, 5ª e sabbados

Plantas
Animaes
Licções geraes

Diariamente

3ª SECÇÃO

Leitura complementar
Números
Cópia

CHAMADA
Leitura silenciosa
Desenho na lousa
História
Geographia
Composição
Leitura complementar
Trabalho manual

Cartographia
História
Geographia
Composição
Leitura complementar
Problemas

Plantas
Plantas
Animaes
Animaes
Licções geraes
Licções geraes
DESCANSO
Caligrafia ou linguagem escripta
Desenho ou trabalhos manuaes
Canto, poesia ou hygiene
PREPARO PARA A SAHIDA E SAHIDA

Quadro 03: Horário modelo para as Escolas Isoladas
Fonte: REGULAMENTO DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE MATO GROSSO - APMT, 1917.

Apesar de ter sido implementado um programa de ensino específico para as escolas
isoladas mato-grossenses, Sá e Sá (2010) explicam que não há comprovação de que tais
normativas se efetivaram em todas as localidades isoladas de Mato Grosso, principalmente no
que se refere às escolas isoladas rurais, devido a diversos fatores, conforme ressaltado por D.
Francisco de Aquino Corrêa:

Nas pequenas localidades do interior, espalhadas a grande distancias, uma
das outras, pelo immenso territorio do Estado, sem communicação facil,
onde a vida rudimentar é sem conforto, sem hygiene e cada vez mais
dispendiosa, não podem attrahir pessoal habilitado para gerir suas escolas,
nem permittem uma efficaz fiscalização (MENSAGEM, 1919, p. 32).
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Pelas informações do governante (1919), é possível vislumbrar as dificuldades em que
as escolas isoladas, criadas em localidades de difícil acesso, tinham que enfrentar por falta de
conforto e de comunicação, não se constituindo enquanto local ideal para se trabalhar. No
caso das escolas isoladas de Diamantino, podemos observar algumas similitudes e diferenças
entre as localizadas nas zonas rural e urbana.
A 1ª escola urbana masculina diamantinense, situada a Rua da Igreja s/n., foi uma das
mais antigas da cidade, criada pela Lei estadual nº 68, de 27 de junho de1894. O seu quadro
discente era composto, em 1945, por 27 alunos e funcionava em prédio próprio mantido pelo
governo estadual. A duração do curso era de três anos.
Já a Escola Isolada Rural Mista da Povoação de Córrego Fundo, no mesmo município,
foi criada pelo Decreto nº 527, de 25 de setembro de 1920. As fontes encontradas para
relacionar o número de alunos matriculados e a organização das disciplinas da citada escola,
data de 1935. Nesse período, a escola funcionava com 50 alunos e tinha o curso era de apenas
dois anos.
Os conteúdos trabalhados e o material pedagógico também se diferenciavam. Na
Escola Urbana, a professora contava com auxílio da Cartilha do Povo - 1º ano B (autoria
CMSP), Tabuada Barker - 1º ano B (autora Antonia Maria Barker), Cartilha de Crianças - 1º
ano C, B (autor Luciano Lopes) e Cartilha Popular - 1º ano C (autora Rita M. Barreto) e ABC
Infantil - 1º ano A e B (autora Maria Paula). No primeiro semestre do ano letivo, a professora
selecionou e ministrou os seguintes conteúdos:
Ano

Disciplina

1º A

ABC Infantil
Copia
Tabuada
Leitura
Conta
Tabuada
Leitura
Cópia
Conta
Copia
Aritmética
Leitura
Ditado
História Pátria
Língua Portuguesa
Leitura
Aritmética
Geografia

1º B

1º C

2º

Forma de desenvolvimento
Conta dos números até 100
Cópia do traslado
Adição
Exercício de Leitura “cartilha do povo"
Exercício de conta sobre adição de
Adição e subtração
Exercício de Leitura Meu Livro 1º
Exercício de cópia Meu Livro 1º
Adição e subtração
Exercício de cópia Meu Livro 2º
Exercício de calculo (subtração)
Exercício de Leitura Meu Livro 2º
Exercício de ditado
1º ponto Descobrimento do Brasil
Noções preliminares
- Exercício de leitura (4º livro)
Problema exercício de cálculo
Pontos sobre geografia

Referência no
programa
–
–
Lição oral
–
–
–
Lição oral
–
Lição oral
–
–
Lição oral
Lição oral
Lição oral
Lição oral
Lição oral
–
Lição oral
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3º C

3º

Ditado
Língua Portuguesa
Ciências
História Pátria
Leitura
Aritmética
Cópia
Ciências
História Pátria
Geografia
Ditado
Língua Portuguesa

Exercício de ditado
Exercício de gramática Análise
1º Ponto Decomposição do ar
1º ponto Descobrimento do Brasil
Exercício de leitura (3º livro)
Exercício das quatro operações
Exercício de cópia “Sei Ler”
1º ponto – O esqueleto
1º ponto- O descobrimento do Brasil
1º ponto – Serras de Mato Grosso
Exercício de ditado
1ª lição – nome ou substantivo

Sei Ler
Lição oral
Lição oral
Lição oral
Lição oral
–
–
Lição oral
Lição oral
Lição oral
Lição oral
Lição oral

Quadro 04: Conteúdos do primeiro semestre da Escola Isolada urbana, 1945.
Fonte: ARQUIVO DA ESCOLA ESTADUAL PLÁCIDO DE CASTRO EM DIAMANTINO – MT.

A organização da turma seguia a ordem decrescente para imprimir o grau de
complexidade das matérias. O 1º ano era dividido em 3 fases: 1º ano A, 1º ano B e 1º ano C.
Na primeira etapa, a professora só utilizava a cartilha, da segunda em diante, ela usava um
livro para cada ano, aumentando gradativamente o grau de complexidade das disciplinas.
No 2º ano, quando se subtendia que a criança já sabia ler e escrever, eram acrescidas
as disciplinas de aritmética, ditado, história pátria e língua portuguesa. No 3º ano, identificado
como sendo C, contou também com aulas de geografia e ciências. Entre o 3º ano C e o 3º ano
há uma maior complexidade, pois o aluno passava a realizar exercícios com as quatro
operações matemáticas (adição, subtração, multiplicação e divisão), estudo do esqueleto
humano e sobre as serras de Mato Grosso. Na escola rural, a divisão de disciplinas consistia
em:

Ano
1º ano

2º ano

Disciplina
Leitura
Aritmética
Geografia
Leitura
Aritmética
História
Caligrafia
Geografia

Forma de desenvolvimento
Cartilha
Tabuada
Exercício de cópia
Nossa Pátria
Unidades Numéricas
Descobrimento do Brasil
Cópia
Desenho e Morfologia Geométricas
(definição
gerais:
espaço,
linha,
superfície e corpo, componente do ar e
volume

Corografia Estudo de Mato Grosso

Referência no programa
Lição oral
Lição oral e exercício no quadro
–
Lição oral
Lição oral e exercício no quadro
–
Exercício escrito
Lição oral

Lição oral

Quadro 05: Conteúdos do primeiro semestre da Escola Isolada Rural, 1935.
Fonte: ARQUIVO DA ESCOLA ESTADUAL PLÁCIDO DE CASTRO EM DIAMANTINO – MT.
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A organização das disciplinas, do material pedagógico e da estrutura da escola era
diferente daquela da área urbana. Na escola isolada rural eram ministradas apenas noções dos
conteúdos e sem variação do grau de complexidade. O professor não fazia menção explícita
ao livro didático enquanto auxiliar em seu trabalho, mas pelo cronograma percebe-se que ele
utilizava somente a cartilha e a tabuada. Cabe registrar aqui que esse professor foi substituído
nessa escola somente depois de 21 anos, em 1947 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA DE MATO GROSSO, 1951).
No que diz respeito à instalação escolar, é possível perceber que ambas as unidades
escolares eram desprovidas de qualquer estrutura material para o bom funcionamento da
escola. Vejamos:
A Escola Urbana possuía em suas dependências: 3 carteiras, 1 mesa com duas gavetas,
1 quadro, negro, 1 mapa geral do Brasil, 1, mapa econômico do Brasil e 1 mapa mundial. Já a
Escola Rural funcionava com 1 mesa, 3 bancos e 1 pedra de lousa. As duas realidades nos
levam a questionar: como eram instalados 27 alunos em 3 carteiras e 50 alunos em 3 bancos
respectivamente? Certamente sentados em tocos de árvores, no chão de terra batida ou
distribuídos entre os cantos da sala ou ainda do pátio.
Como trabalhar com o método intuitivo, preconizado pelo Regulamento da Instrução
Pública de 1910, se as escolas não possuíam a infraestrutura física e os materiais didáticos
necessários ou mesmo não era oferecida ao professor melhor formação?
No entanto, como veremos a seguir, tiveram as escolas isoladas uma grande
responsabilidade da formação da infância mato-grossense, sendo essa modalidade escolar em
maior número.

1.3 Expansão da escola isolada em Mato Grosso na década de 1920

A partir de 1920, a nomenclatura escola isolada começou a ser empregada com mais
frequência nas mensagens dos governantes de Mato Grosso e nos demais documentos oficiais.
As escolas isoladas continuavam a superar numericamente os grupos escolares, pois entre
1913 e 1921 a tabela numérica apontava um crescimento expressivo das escolas isoladas
estaduais:
Tabela 04
Unidades escolares em Mato Grosso
Ano

Escolas Isoladas

Grupos Escolares
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1913

123 unidades

05 unidades

1914

126 unidades

05 unidades

1916

144 unidades

05 unidades

1919

164 unidades

05 unidades

1920

235 unidades

05 unidades

241 unidades

05 unidades

1921
6

Fonte: ALVES , 1998.

Em 7 de setembro de 1921, o presidente Francisco de Aquino Corrêa, em discurso
pronunciado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, denunciou que a situação do ensino
primário mato-grossenses não sofrera alteração:

Limitar-me-ei hoje apenas a denunciar um grave mal, que vem pesando, ha
muito, sobre a nossa instrucção primária e é que, sob pretexto de propagar o
ensino, multipliquem-se inutilmente as escolas, para transformal-as em mera
sinccuras, sem fiscalização alguma, burlando-se, destarte, grande parte do
sacrificio do Estado em nobilitante lucta contra o analfabetismo.
(MENSAGEM, 1919, p. 22).

A denúncia se pautava na afirmação de que não adiantava criar novas escolas,
principalmente nas áreas isoladas, se as que haviam sido construídas eram ineficientes e só
oneravam os cofres do Estado, sendo a solução sua equiparação às existentes.
Mesmo com tantos problemas estruturais e de funcionamento, impossível não delegar
às escolas isoladas o seu valor na propagação do ensino, uma vez que o número de unidades
escolares dessa modalidade institucional cresceu expressivamente, saltando, de 123 unidades
em 1913, para quase 300 unidades, em 1921. O inverso ocorreu com os grupos escolares que
não tiveram aumento no período, uma vez estagnado em 5 unidades7
A predominância das escolas isoladas em Mato Grosso ganhou evidência nos dados
publicados nos Annais da Conferencia Interestadual de Ensino Primário, evento realizado no
Rio de Janeiro, em 1922, para o qual Mato Grosso fora convidado a participar.
Os resultados apresentados nessa Conferência, pelo deputado Severino Marques,
representante de Mato Grosso no evento, denotaram que a população mato-grossense era de
aproximadamente 225.065 habitantes e, para atender a demanda educacional, possuía 211
6

Tabela adaptada a partir dos estudos de Alves, 1998.
Os grupos escolares constituíam uma modalidade educacional que demandavam ostentosas construções e um
número grande de funcionários, onerando, dessa forma os cofres públicos. Já as escolas isoladas poderiam ser
criadas em qualquer localidade, na zona rural, seu prédio era rudimentar e, geralmente, possuía somente uma
sala de aula e um professor que exercia todas as funções na instituição (POUBEL E SILVA, 2007).
7
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estabelecimentos educativos, num total de 27.007 alunos distribuídos em diferentes
modalidades de escola: Isolada – 154; Grupo Escolar – 4; Escola Modelo –1; Particulares –
41; Municipais – 11.
Com relação às matrículas nas escolas estaduais, Souza e Guimarães (1922, p. 435)
explicam que Mato Grosso contava com 8.086 alunos, entretanto, a frequência média desses
estudantes ficava em torno de 6.064 alunos, apresentando defasagem entre a matrícula e
frequência de apenas 2.022 discentes.
A Conferência Interestadual de Ensino Primário sinalizou que a educação ministrada
nas escolas rurais estava ganhando volume. Apesar de não ser eixo central das reflexões do
evento, vários momentos foram dedicados à temática do ensino rural. Em seus Anais constam
relatórios gerais e também nas conclusões sobre o quadro situacional do ensino primário
brasileiro (difusão e seus problemas).
No relatório intitulado Escolas urbanas e rurais – estágio e programa de ensino das
escolas urbanas e rurais, apresentado por Valle e Souza (1922, p. 124), observa-se que no
Brasil existia um grande número de escolas, “[...] principalmente de escolas ruraes, que se
destinam proporcionar o indispensável ensino à população disseminada por todos os recantos
de nosso vastíssimo território.” Contudo, ao serem criadas essas escolas deveriam ser
devidamente aparelhadas no que se refere ao:

Material e utensílios escolares, que dão maior eficiência ao ensino; urge a
adopção de programmas de ensino organizados de accôrdo com as condições
peculiares do nosso povo e às exigencias da vida no campo, despertandolhes o amor a natureza e adestrar as classes mais adeantadas em trabalhos
praticos e agricultura. (VALE; SOUZA, 1922, p. 124).

Os autores acrescentaram que a “escola ensina pouco e às pressas; e educa ainda”, por
isso, os programas de ensino, tanto das escolas urbanas como das rurais, deveriam ser mais
simplificados. Os relatores explicam como deveria ocorrer essa a simplificação:

Tal simplificação consistirá, a nosso ver, em se banir dos programmas tudo o
que represente inútil sobrecarga para as crianças. Ficará o que for realmente
aproveitável, o que corresponder effectivamente às necessidadess da vida
diária, e aos elevados fins da educação (VALE; SOUZA , 1922, p. 126).

Os programas de ensino primário, ainda segundo os relatores, deveriam abranger as
disciplinas de linguagem, aritmética, geografia, história pátria, noção elementar de ciências
física e natural, desenho, gramática e trabalhos manuais (VALE; SOUZA, 1922). As
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determinações expressas no programa defendido nesta Conferencia para as escolas primárias
em geral têm semelhança com o programa de ensino para as escolas isoladas mato-grossenses
de 19178, fato que parece ser um indicativo de que Mato Grosso não se encontrava tão
desarticulado das ideias educacionais que circulavam no Brasil.
O programa para o ensino primário seria diferente para as escolas urbanas e rurais. O
destinado às escolas urbanas seria mais desenvolvido, já que as mesma tinham possibilidade
de ampliar o curso primário, de 3, para 4 anos, sendo destinados os “dois últimos annos ao
ensino profissional”. Para as escola rurais, os programas, com 3 anos de duração, conterão “o
estrictamente necessário à população do campo, consagrando-se o ultimo anno do curso aos
estudos e trabalhos de carater profissional, ao par da revisão methodica das disciplinas
anteriores ensinadas.” (VALE; SOUZA, 1922, p. 127).
Após a participação de Mato Grosso nesse evento, o presidente Pedro Celestino
Corrêa da Costa, ao discorrer sobre a instrução pública, explicou que em seu governo havia
uma preocupação “em attender especialmente as necessidades de melhoramento desse ramo
importante da administração publica. e alguns desses melhoramentos foram evidentemente
alcançados, facto que é expresso nos dados estatístico.” (MENSAGEM, 1924, p. 33).
O número de escolas isoladas em Mato Grosso, entre 1910 e 1923, pode ser observado
na tabela a seguir:

Tabela 05
Número de Escolas Isoladas em Mato Grosso

Localidade
Aquidauana
Bela Vista
Campo Grande
Corumbá
Coxim
Cuiabá
Diamantino
Livramento
Mato Grosso
Miranda
Nioac
Poconé
Ponta Porã
Porto Murtinho
Registro do Araguaia
8

Ver Quadro 02.

1910
02
03
03
13
02
22
02
05
04
05
04
05
-

1911
03
03
03
13
02
23
02
05
04
05
04
06
-

1912
03
03
03
13
02
23
02
05
04
05
04
02
-

1915
04
04
04
11
08
28
03
04
04
03
01
04
05
02
04

1919
05
07
06
11
07
30
05
05
04
04
03
05
05
02
08

1922
06
04
04
11
08
38
07
05
04
03
03
10
05
03
09

1923
09
04
04
11
08
36
07
05
04
08
03
10
05
03
09
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Rosário
Santa Rita do Araguaia
Sant Anna do Paranayba
Santo Antônio do Rio Abaixo
Santo Antônio do Rio Madeira
São Luiz de Cáceres
Três Lagoas
Total

08
03
12
01
04
98

08
03
12
01
04
101

06
04
11
01
01
92

08
03
10
07
04
02
123

12
02
14
03
01
03
142

12
02
18
05
01
02
160

12
02
15
06
01
02
164

Fonte: POUBEL E SILVA, 2007, p. 111.

Os dados mostram haver oscilação no trajeto de crescimento das escolas isoladas em
Mato Grosso, com declínio ou aumento, percebidos entre os anos de 1911 e 1912; 1922 e
1923.
A nomenclatura escola isolada se apresenta com maior regularidade, nas fontes
documentais, a partir de 1920 e essa modalidade escolar se faz constante no cenário
educacional nos anos que antecederam a Reforma da Instrução Pública de 1927. Esse
Regulamento trouxe, dentre outras prerrogativas, o desmembramento dessas em: escolas
isoladas urbanas, escolas isoladas distritais e escolas isoladas rurais, sendo a última
modalidade objeto central de estudo e reflexão da presente pesquisa.
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CAPÍTULO 2

Fonte: Distrito da Guia - Cuiabá – MT, 1956. Conceição (Acervo pessoal).

A ESCOLA ISOLADA RURAL MATO-GROSSENSE
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2.1 A Escola Isolada Rural de Mato Grosso
A educação no meio rural parece negligenciada durante o período republicano, apesar
de aclamadas defesas por parte dos governantes, em prol da propagação e do direito dos
brasileiros à educação. Alves (1998, p. 21) esclarece que predominava nos discursos dos
dirigentes, entre as décadas de 1910 e 1920, “[...] a crença de que, através da multiplicação
das instituições escolares e do acesso à escolarização, o Brasil se tornaria uma grande
potência” e que não importava as distâncias, onde houvesse uma concentração de crianças,
mesmo que pequena, lá deveria ser instalada uma escola.
A educação durante a Primeira República também tinha como principais objetivos a
formação do caráter nacionalista dos brasileiros e a diminuição do analfabetismo no país, e
para isso as escolas deveriam ensinar “[...] aspectos da geografia, da história, do folclore do
Brasil, bem como noções de moral e civismo, enfim, a cultura brasileira deveria se fazer
presente e constante nos currículos escolares, tanto em escolas do campo, como nas da
cidade.” (ALMEIDA, 2005, p. 38).
Entretanto, a massificação da educação no período republicano instaurou um quadro
contraditório e extremamente complexo entre as escolas urbanas e as rurais. Segundo
Demartini (1989, p. 7), “uma das implicações acarretadas pela massificação da educação foi o
estabelecimento de um currículo único para todas as escolas, sem considerar as
especificidades apresentadas por cada localidade.”
Dessa forma, os ditames legais passaram a ter como parâmetro norteador as escolas
urbanas e para elas era destinado todo tipo de provimento. Nas áreas rurais, a situação era
adversa das localidades citadinas, uma vez que se localizavam distante dos centros urbanos e
de difícil acesso. O descaso por parte do poder público atingia tanto sua organização
pedagógica, como as condições estruturais mínimas para o desempenho da docência.
Problemas, a exemplo dos baixos salários, alojamentos insalubres e instabilidade no emprego,
afligiam o corpo docente, uma vez que os professores dependiam somente da colaboração da
comunidade para permanecer nas áreas rurais.
O cenário dificultoso em que se encontravam as escolas rurais acarretava outra
complexa situação, a de encontrar um professor que se propusesse a ministrar aulas nestas
localidades. Dessa forma, as escolas rurais passaram a se constituir como o último espaço a
ser escolhido para se lecionar. Almeida (2005, p. 278) explica que, mesmo estando imerso no
ideal republicano, a igualdade para todos, “a educação ministrada nas áreas urbanas não se
apresentava em igualdade de condições à ministrada na zona rural.”
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Nascimento (2002, p. 4), corroborando com a reflexão de Almeida, acrescenta que
historicamente a educação no meio rural “esteve fora da agenda política do país, ignorada e
marginalizada, pois sempre esteve reduzida à escolinha rural voltada a ensinar as primeiras
letras (visão utilitarista da educação), a professora desqualificada/leiga e a massas de
analfabetos/as.”
A educação primária em Mato Grosso na década de 1920, similar a outras partes do
país, não apresentava contornos homogêneos, sendo as instituições escolares tratadas de
diferentes maneiras. Para as escolas urbanas, todo tipo de atendimento, desde estrutura física,
currículo, materiais escolares e professores diplomados. Nas escolas rurais, a situação era
mais complexa, não havia infraestrutura ou fiscalização por parte do poder público, as
condições de ensino e de trabalho eram extremamente precárias e a maioria dos professores
não tinha formação.
Em 1927, o presidente do estado Mário Corrêa da Costa, em Mensagem à Assembleia
Legislativa, ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos docentes que se aventuravam a exercer
magistério nas localidades isoladas de Mato Grosso, alertando que estes estariam privados de
estrutura física e pedagógica. Nessa mensagem (1927, p. 122), as escolas rurais ainda
pertenciam ao conjunto de escolas isoladas, existindo naquele ano 146 escolas nessa
classificação. No corpo do texto da mensagem, o presidente do estado, Mário Corrêa
acrescentava que:

A falta de pessoal para o exercício do magistério; a situação de muitas
dellas, afastadas centenas de leguas dos centros populosos; os parcos
vencimentos que actualmentes percebem aquelles que se arriscam à regencia
de uma dessas cadeiras; a carencia de material didactico e escolar; a falta de
predio adaptavel à escola; as difficuldades de comunicação e mais que tudo a
inefficacia de fiscalização, são factores que concorrem para o pouco
resultado obtido por essas escolas isoladas. (MENSAGEM, 1927, p. 122).

Por esse motivo, Corrêa da Costa (MENSAGEM, 1927), não satisfeito com o quadro
que se apresentava na instrução pública primária mato-grossense, principalmente no que dizia
respeito às escolas isoladas, formou uma comissão composta pelo Dr. Cesário Alves Corrêa,
diretor geral da instrução pública, Jayme Joaquim de Carvalho, Isác Povoas, Júlio Müller,
Franklin Cassiano da Silva, Rubens de Carvalho, Philogonio Corrêa, Fernando Leite Campos,
Nilo Póvoas e Alcindo de Camargo para elaboração de um novo regulamento da Instrução
Pública (SÁ; SÁ, 2011, p. 36). O Regulamento foi sancionado pelo Decreto nº 759, de 22 de
abril de 1927.
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O Presidente do Estado almejava com a nova regulamentação aparelhar as escolas
afastadas dos centros urbanos para que estas ficassem “mais às vistas das autoridades
escolares”, exigindo um esforço maior dos professores na efetivação de suas diretrizes.
(MENSAGEM, 1927, p. 122). Por isso, realizou o desmembramento das escolas isoladas.

2.2 A Escola Isolada Rural disposta no Decreto nº 759, de 22 de abril de 1927

O Regulamento de 1927 trouxe várias mudanças, principalmente no que se refere à
organização das instituições escolares, a exemplo do desmembramento das escolas isoladas.
Em suas disposições gerais, nos seus Artigos 1º e 2º, o ensino mato-grossense se apresentava
dividido em duas categorias: primário e secundário, podendo esses níveis ser ministrados em
estabelecimentos educacionais públicos ou particulares.
O ensino primário, segundo o Decreto nº 759, seria “gratuito e obrigatório a todas as
crianças normais, analfabetas, de 7 a 12 anos, que residirem até 2 quilômetros de escola
pública”, podendo ser ministrados em escolas isoladas rurais, urbanas, noturnas, reunidas e
em grupos escolares (REGULAMENTO, 1927, p. 1):

Classificação
Escolas isoladas rurais

Escolas
urbanas
Escolas
noturnas

Localização
Localizadas a mais de
3 km da sede do
município.
isoladas Localizadas até 3 km
da sede do município.
isoladas Até 3 km da sede do
município.

Escolas reunidas

Grupos escolares

Características
- Ministrar a instrução
primária rudimentar.

- Ministrar a instrução
primária
- Ofertar instrução para
meninos maiores de 12
anos, que não podem
freqüentar o curso diurno.
Localizadas num raio - Reunião de 03 ou mais
de 2 km da sede do escolas
isoladas,
com
município.
freqüência máxima de 80
alunos, funcionando com o
máximo de 07 classes e
mínimo de 03.
Localizados até 2 km - Terão no mínimo 08
da sede do município. classes e serão instalados
onde houver, num raio de 2
km, 250 crianças com idade
escolas.

Quadro 06: Classificação das escolas segundo o Regulamento de 1927
Fonte: REGULAMENTO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA - APMT, 1927.

Duração do curso
02 anos
03 anos
03 anos

03 anos

03 anos
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No novo Regulamento, a escola rural ganhou visibilidade e normatização específicas
na Seção 1, dedicada exclusivamente a ela e não presentes em legislação anterior. Dispunha
que as unidades escolares rurais deveriam ter como finalidade “ministrar a instrução primária
rudimentar; seu curso é de dois anos e o programa constará de leitura, escrita, as quatro
operações sobre números inteiros, noções de história pátria, geografia do Brasil e
especialmente de Mato Grosso e noções de higiene.”
Contraditoriamente, o Regulamento parece não mais seguir as determinações
apregoadas no programa para o ensino primário das escolas isoladas de 19179, pois nesse item
do Regulamento de 1927, na forma como foi redigido, as crianças das escolas rurais seriam
diferentes das demais matriculadas nas escolas urbanas e para elas a instrução primária
deveria ser rudimentar, com menos anos de duração, escolaridade suficiente para aquela
clientela.
A criação de escolas isoladas rurais tinha critérios a seguir, sendo um deles a
disponibilidade de prédios que se adaptassem facilmente às necessidades escolares e que os
professores pudessem residir na localidade em que a escola fosse implantada. A escola
deveria ser instalada numa distância mínima 3 quilômetros e abrigar 30 (trinta) crianças em
idade escolar.
Diferentemente das escolas rurais, nas áreas urbanas o governo daria maior
desenvolvimento à construção de prédios novos ou reformaria os edifícios escolares estaduais
já existentes, se assim fosse necessário, “a fim de melhorar as suas condições higiênicopedagógicas”, demonstrando, com isso, a clara distinção entre as determinações educacionais
expressas para as urbanas e rurais.
Nas áreas rurais, o governo concederia, “a título de auxílio, contribuições pecuniárias
às populações rurais [...] que se propuserem a construir prédios escolares.” Os prédios,
segundo o mesmo Regulamento, deveriam ainda preencher, quanto possível, as seguintes
condições: capacidade para abrigar o mínimo de alunos exigido por lei, situação em relação
ao solo e à vizinhança favoráveis à criação de instituições educacionais; possuir ventilação,
iluminação e instalações sanitárias condizentes a um estabelecimento de ensino. Os prédios
seriam inspecionados regularmente, ficando a cargo do inspetor médico a decisão de condenar
os mesmos, caso os julgasse impróprios ou nocivos à saúde dos alunos, “em tais casos, a
escola será transferida, suprimida ou temporariamente fechada, para se proceder aos reparos
julgados necessários.” (REGULAMENTO 1927, p. 177).

9

Ver Quadro 02.
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Assim, quando o prédio apresentasse risco para as crianças, ficaria a critério do
governo transferi-la “dentro do município, num raio de 8 quilômetros, em qualquer tempo e
quando a conveniência do ensino a aconselhar” à escola de uma localidade para outra. A
“criação ou supressão de escola rural se fará em qualquer tempo; mas o primeiro provimento
só se dará nos cinco primeiros meses letivos do ano.” (REGULAMENTO 1927, p. 164).
No estado de Mato Grosso a construção de escolas isoladas rurais deveria seguir
algumas normas. Assim, na década de 1940, o estado elaborou uma planta baixa da escola
rural que serviria de modelo para a construção dessa modalidade de instituição (Ilustração
02).

Foto 02: Planta Baixa da Escola Rural, MT, 1946.
Fonte: APMT, MAP. 02/G. 05/ENV. 178.

As fontes documentais delineiam que esse modelo não foi implementado na edificação
de todas as escolas das áreas rurais, já que a construção de prédios escolares era algo difícil de
ocorrer, sendo mais rentável para o governo alugar uma casa nas áreas afastadas dos centros
urbanos.
Um fator importante a ser destacado nas prerrogativas do Regulamento de 1927 diz
respeito ao provimento de professores efetivos para ministrar aulas nas escolas rurais. As
instituições escolares dessa natureza absorviam os efetivos somente “depois de um ano de
funcionamento com provimento interino, verificando-se que o número de crianças existentes
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no raio escolar é suficiente para alimentar a frequência legal da escola.” (REGULAMENTO,
Art. 49, p. 164).
É instigante observar que no Art. 50, quando da regulamentação do provimento de
professores para as escolas isoladas urbanas e/ou distritais e escolas reunidas, consta como um
dos critérios de seleção, impostos pelo Diretor Geral da Instrução Pública de Mato Grosso,
que os docentes, candidatos ao cargo tivessem que ter pelo menos um ano de exercício de
magistério em escolas rurais. Dessa forma, a escola rural parece que também serviu de degrau
na carreira, visto que somente sob essa condição os professores teriam oportunidade de
pleitear uma vaga nas escolas isoladas urbanas e/ou escolas reunidas (REGULAMENTO, p.
150).
Com relação aos materiais didáticos, havia diferença na escolha dos livros que seriam
utilizados nas escolas urbanas e nas isoladas. Nas primeiras, os livros teriam prévia aprovação
por uma comissão composta pelo Diretor Geral do Ensino, Inspetores Gerais e pelo Inspetor
Médico. Já para as escolas isoladas, sua distribuição e escolha eram feitas pelo respectivo
professor (REGULAMENTO, Art. 125, 1927).
No que se refere ao pessoal administrativo lotado nas instituições escolares, para as
escolas reunidas seria destinado apenas um empregado, que desempenharia as funções de
porteiro-servente. Os grupos escolares contariam com um porteiro e um servente para cada
seção, nomeados pelo Secretário do Interior, Justiça e Finanças, à qual a educação estava
adstrita, com aprovação do Presidente do Estado e por proposta do Diretor Geral da Instrução.
As escolas isoladas e/ou rurais, sequer foram citadas neste item, o que parece indicar que não
teriam funcionários para auxiliar o professor no cotidiano escolar (REGULAMENTO, Art.
30, 1927).
Para efetivação das matrículas nas escolas primárias mato-grossenses, o documento
retrata as seguintes disposições: “A matrícula nas escolas primárias do Estado é gratuita e
obrigatória, para todas as crianças normais, de 7 a 12 anos, que residirem no raio de 2
quilômetros da escola pública.” (REGULAMENTO, Art. 133, 1927).
Nas escolas isoladas, as matrículas seriam registradas pelos professores responsáveis
pela instituição escolar, sendo que nos grupos escolares e escolas reunidas efetivada pelos
“diretores mediante simples solicitação verbal dos pais ou responsáveis.” (REGULAMENTO,
Art. 134, 1927). O professor ou professora que se aventurasse a ministrar aulas nas escolas
rurais teria que exercer, além da função docente, também as atribuições administrativas.
Sá Rosa, em Memória da Cultura e da Educação em Mato Grosso do Sul (1990, p. 63)
oferece diversos depoimentos de professores, com destaque para o da Profa. Maria Constança
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que, além de explanar sobre sua trajetória educacional, enfatizou que, quando lecionava na 1ª
Escola Isolada de Campo Grande, executava diferentes funções na escola: “Ali funcionei
como diretora, secretária, professora. Passei 4 anos nessa luta”. Seu cotidiano profissional se
modificou na década de 1920, quando ela foi designada para o Grupo Escolar Joaquim
Murtinho, na mesma cidade.
Com relação aos conteúdos ministrados, Alves (1998, p. 73) esclarece que “todas as
escolas deveriam adotar os mesmos conteúdos, com variações apenas na duração dos cursos.
As disciplinas básicas eram: leitura, escrita, as quatro operações, noções de história pátria,
geografia do Brasil e de Mato Grosso e noções de higiene.”
A autora, ao refletir sobre as delineações educacionais para as escolas rurais,
englobadas nas determinações do Regulamento de 1927, aponta uma variação, tanto na
duração do curso quanto no número de disciplinas. Enquanto nas escolas urbanas o curso
primário tinha a duração de 3 anos, podendo ser acrescidas outras disciplinas, além das
determinadas no Regulamento, na escola rural a duração seria de 2 anos, sendo o conteúdo
restrito às noções básicas de cada disciplina, visto a redução expressiva da carga horária.
Desta forma, entende-se que a escola rural mantinha um currículo diferenciado dos
moldes urbanos e, nessa medida, era o mesmo defasado em relação a outras instituições
escolares citadinas. Acrescido a essa problemática, pode-se citar outro fato que diz respeito ao
provimento de professores para as escolas primárias mato-grossenses. Segundo o
Regulamento, seu ingresso seria feito mediante concurso, entretanto, havia somente duas
escolas de curso Normal em Mato Grosso, uma em Cuiabá e outra em Campo Grande
(ALVES, 1998).
A distância que separava as duas, atrelado ao problema da densidade demográfica,
limitava esse requisito no provimento de docentes para todas as escolas de Mato Grosso.
Dessa forma, o número professores diplomados era insuficiente para atender a demanda
educacional. Os habilitados compunham, em sua maioria, o quadro das escolas urbanas, sendo
destinados às rurais apenas professores interinos em início de carreira e em sua maioria
leigos10.
Para Alves (1988, p. 137), Mato Grosso, nos moldes do Regulamento de 1927,
apresentava uma rede de ensino deficiente:

Apesar da criação de várias escolas isoladas e alguns grupos escolares, da
escola ser divulgada como elemento primordial no “progresso” do Estado, a
10

Professores leigos eram profissionais com apenas o primário completo, sem diploma de normalistas.
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educação em Mato Grosso no aspecto técnico-pedagógico só apresentava
resultados nas escolas urbanas. Na zona rural [...] os resultados continuavam
sendo quase nulos.

Segundo Leite (1970, p. 138) o Regulamento de 1927 estabeleceu “um único tipo de
escola: [...] nas zonas rurais de fraca densidade demográfica ministrava mecanicamente as
mesmas disciplinas que os mestres ensinavam nas zonas urbanas, densamente povoadas.” Os
governantes, de acordo com esse autor, instituíram um Regulamento que teve fins meramente
administrativos.
Ao dividir as escolas em isoladas rurais, isoladas urbanas, isoladas noturnas, reunidas
e grupos escolares, o Regulamento de 1927 não considerou as condições peculiares de cada
região, ou se o ensino seria adequado às necessidades educacionais locais, “nem que a cada
tipo correspondesse um grupo de professores, um programa, um método, um prédio adaptado
às necessidades e possibilidades do meio.” (LEITE, 1970, p. 138).
Após dois anos de sua implantação, Mário Corrêa da Costa, administrador responsável
por sua sanção, admitia que Mato Grosso não se encontrava economicamente preparado para
suprir as necessidades de todas as escolas rurais de acordo com os ditames da legislação
educacional, visto que o Regulamento, para produzir bons resultados, necessitava de “fartos
recursos e de tempo, a instrucção popular é encargo que não póde ser atribuido
exclusivamente a iniciativa isolada do Estado, exigindo tambem a cooperação do governo
federal e municipal.” (MENSAGEM, 1929, p. 88).
Mário Corrêa da Costa, em mensagem, justificava que a situação seria diferente caso
tivesse apoio de outras instâncias governamentais, pois, somente no ano de 1928 o
Regulamento “pode ser observado com regularidade e que moldado como foi em modernas
conquistas pedagógicas”, atenderia com maior “efficacia e melhor efficiencia, às necessidades
do ensino publico.” (MENSAGEM, 1929, p. 145).
Esclarecia ainda que as modificações introduzidas pelo novo Regulamento
reclassificava as 176 escolas públicas, estabelecendo novas categorias, e que as escolas seriam
providas igualmente de materiais, isso porque o governo pretendia “remover a situação de
penuria em que se encontravam muitas escolas e muito terá que fazer ainda para attender às
necessidades de outras tantas [...].”
Por meio da Mensagem, Corrêa justificou que existiam muitas instituições escolares
desprovidas de todo e qualquer mobiliário, contando somente com alguns bancos velhos,
“sem o mais rudimentar apparelhamento para que o professor possa desempenhar as suas
funcções e os alunnnos tenham a indispensavel commodidade para receber o ensino que, em
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taes condições, lhes é isuficientemente ministrado.” (MENSAGEM, 1929, p.145). Defendia
que não bastava abrir escolas, sendo necessário aparelhá-las adequadamente para atender aos
propósitos educacionais e persuadir os pais a matricular seus filhos nessas instituições, nem
que para isso fosse necessário utilizar de meios coercitivos contra os responsáveis que não
cumprissem as leis apregoadas no estado. Por isso, a
[...] fiscalização pelos inspectores de ensino poderia assegurar resultados
beneficos e compensadores, melhorando a situação do corpo docente,
punindo os maus professores, estimulando os bons e proporcionando aos
novos, ensejos de uma aprendizagem didatica, aos poucos, ministradas pelos
proprios inspectores. (MENSAGEM, 1929, p. 87).

Essa fiscalização parece não se aplicar às escolas rurais, pois na mesma mensagem
Mário Corrêa elucida que a escassez de recursos não possibilitava aumentar o número de
inspetores com experiência já adquirida no ambiente escolar, por isso, não poderia estender
essa providência a outras zonas do estado (MENSAGEM, 1929).
Segundo o mesmo governante, essa situação mudaria se a instrução popular não
ficasse “attribuida exclusivamente à iniciativa isolada do Estado, exigindo também a
cooperação do governo federal e municipal.” Acrescentou ainda a necessidade de se criar uma
caixa escolar para aqueles que não pudessem custear minimamente seus estudos. Ele
ressaltava que “não basta fornecer mestre: indispensavel se torna a roupa, o livro e, muitas
vezes, o pão e o medicamento.” Explica que os estabelecimentos de ensino primário “são na
maioria frequentado por uma população desprovidas de recursos. A assiduidade do alunno
não depende somente de sua vontade, senão também das possibilidades economicas dos seus
paes.” (MENSAGEM, 1929, p. 88-89).
Para o Mário Corrêa, a situação poderia ser ainda pior, pois, da realidade em que se
encontravam as escolas localizadas muito distantes da capital, não possuía dados
contabilizados estatisticamente. Segundo ele, esse fato acontecia porque nas escolas que
funcionam a léguas de distância da capital “os inspectores districtaes em sua generalidade não
fornecem à Diretoria Geral da Instrucção elementos pelos quaes possa ser organanizado um
quadro estatistico abragendo a totalidade das escolas publicas e particulares no Estado.”
(MENSAGEM, 1929, p. 91).
O inspetor geral do ensino primário, coronel Alexandre Magno Addôr, responsável
por fiscalizar as escolas da capital, em relatório, evidenciou a precária situação das escolas
rurais e suas inúmeras dificuldades. Ele explica que:
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[...] o facto de não haver na maior parte das localidades, casas destinadas
especialmente ao funccionamento das escolas ruraes, as quaes são, quasi
sempre, localizadas, não nas sédes das povoações, mas nos sitios e nas
proprias casas de residencia dos professores, passam, para todos os effeitos,
a tomar o nome da povoação em que a escola foi criada. (RELATÓRIO,
1929, p. 94)

Essas escolas, por vezes alugadas pelo Estado, funcionavam na casa dos docentes,
pereciam quando estes deixam a localidade, podendo ser fechadas: “Quando se dá a
substituição do professor fica a povoação por muito tempo sem o beneficio da instrucção por
não haver casa que preste para o funcionamento da escola.” Por esse motivo, haveria
necessidade de estabelecimento de regras mais rigorosas para a abertura de escolas rurais,
além do número suficiente de alunos em idade escolar, devendo a comunidade dispor também
de casas com “accomodações indispensaveis para a escola, seja offerecida pela população ou
pela municipalidade, ou mediante aluguel que o Estado pagará, contando que o prédio seja
destinado à serventia exclusiva da escola publica local.” (RELATÓRIO, 1929, p. 94).
Annibal de Toledo, que assumiu a presidência do Estado em 1930, declarou que o
ensino nas escolas rurais não oferecia resultados significativos e que somente o ministrado
nos grupos escolares desfrutava de proveito educacional, uma vez que o governo destinava
mais recursos e equipamentos para essas instituições. Desse modo, ele pretendia criar grupos
escolares para “fundir no novo estabelecimento, algumas escolas isoladas de pouca efficiência
pedagógica.” (MENSAGEM, 1930, p. 42).
Toledo se referia às escolas isoladas em geral, antes do desmembramento, sem se
atentar para as disposições apregoadas pelo Regulamento de 1927, dizendo que eram em
número de 175 os estabelecimentos de ensino. Esclareceu ainda que, mesmo com aumento
das matrículas nessas instituições tivesse crescido, contando com aproximadamente 5.334
alunos matriculados, ele estava convencido de que:

[...] a frequencia atinja siquer à terça parte da matricula, o aproveitamento
dos alumnos estou certo de que não corresponde o sacrificio do Thesouro. A
impossibilidade de frequentes inspecções favorece a negligencia dos
docentes, estimulada já pela incompetencia, pela impropriedade das
installações, pela deficiencia de material e por varios outros factores
conhecidos. (MENSAGEM, 1930, p. 42)

Por esse motivo, o mesmo estava convencido de que o ensino primário que mais tinha
proveito educacional estava sendo ministrado pelos Grupos Escolares e escolas isoladas
situadas nos centros urbanos das cidades e principais vilas de Mato Grosso. O ministrado nas
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escolas rurais e ambulantes era considerado, quase na sua totalidade, como ineficiente, sendo
sua manutenção considerada um desperdício dos recursos públicos. Por isso, decidiu “não
prover as escolas ruraes e ambulantes que fôrem se vagando e a tratar de crear
immediatamente grupos e escolas reunidas onde quer que se tornem necessários.”
(MENSAGEM, 1930, p. 42).
Concomitante à implantação do novo Regulamento de 1927, ganhava força, no Brasil,
um movimento em prol de um ensino diferenciado para as escolas rurais, que propunha mudar
a realidade dessas escolas. Essa movimentação ganhou maior visibilidade na década de 1930,
com o movimento do Ruralismo Pedagógico.

2.3 O Ruralismo Pedagógico - uma proposta diferenciada para organização da
Escola Rural brasileira

Em 1921, o discurso de Sampaio Dória, proferido na Conferência Interestadual de
Ensino Primário realizado no Rio de Janeiro, trazia vestígios de um novo movimento que
vinha ganhando vigor nas conferências educacionais e que propunha mudança para as escolas
rurais. Ideias, como por exemplo, a de aprender a tirar proveito e tornar a terra rendosa,
integrava o ideário desse discurso. Dória ressaltou que os alunos que frequentassem a escola
rural adquiririam meios próprios para sobreviver, pois, a “[...] convicção da utilidade
incomparavel da terra. Saberão tirar della o proveito, que os seus paes, na ignorância actual,
não alcançaram. A produção do campo será intelligente e rendosa. Criar-se-há uma geração
que ame a terra pelo bem que dela colhe.” (DORIA, 1921, p. 359).
Pode-se afirmar que somente a partir da Revolução de 1930, com Vargas, a
preocupação com o ensino rural ressurgiu com maior vigor, ganhando visibilidade. Assim,
teve início a discussão de um currículo diferenciado para essa modalidade educacional. Nesse
sentido, Bresolin e Ecco (2008) explicam que, a partir de 1930, ocorreram mudanças
educacionais significativas para as populações do campo, porque nesse período se consolidou
a corrente de pensamento denominada de Ruralismo Pedagógico.
Dentre os fatores que impulsionaram a ação e a propagação do pensamento ruralista na
década de 1930, se destacam os gerados pela crescente industrialização nas cidades. Os
centros urbanos passaram a receber um grande contingente populacional que, antes, morava
no campo e migrou para a zona urbana na busca de melhores condições de trabalho e vida.
Simultaneamente nessa época acirraram os debates sobre as especificidades da escola na zona
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rural, emergindo, assim, algumas correntes de pensamento na defesa de uma educação
diferenciada que fornecesse o conhecimento necessário para fixar o homem no campo.
Sobre o termo Ruralismo11 Pedagógico, Bezerra Neto (2003, p. 11) esclarece que este
foi delineado e constituído para “definir uma proposta de educação do trabalhador rural que
tinha como fundamento básico a ideia de fixação do homem no campo por meio da
pedagogia”. Conforme Ramal (2011, p. 18), o professor Sud Mennucci, um dos propagadores
do movimento dos ruralistas, “[...] afirmava que a forma como eram feitas as legislações
brasileiras só tinham como intuito provocar o fim das populações rurais, uma vez que não se
pronunciavam a favor desta, mas contra qualquer incentivo e ajuda na melhora de vida dessa
camada social.”
Dessa forma, a proposta defendida por essa corrente girava em torno de três eixos
fundamentais e necessários para uma educação diferenciada: o professor, o método de ensino
e o currículo que, segundo Abrão (1986, p. 49), “Se não forem removidos esses obstáculos,
fatalmente a transformação da mentalidade do homem não se efetivará.”
Na concepção dos ruralistas, os professores deveriam potencializar o ensino a fim de
fornecer possibilidade para que o homem permanecesse no campo, se orgulhasse do seu modo
de vida e tivesse uma educação que atendesse as necessidades da realidade rural, de tal modo
que se tornava necessário a produção de um
[...] currículo escolar que estivesse voltado para dar respostas às
necessidades do homem do meio rural, visando atendê-lo naquilo que era
parte integrante do seu dia-a-dia: o currículo escolar deveria estar voltado
para o fornecimento de conhecimentos que pudessem ser utilizados na
agricultura, na pecuária e em outras possíveis necessidades de seu cotidiano.
(BEZERRA NETO, 2003, p. 15).

Esse movimento, segundo estudos de Prado (2000, p. 50), estava envolto em um
ideário que vinha sendo discutido por alguns intelectuais desde a década de 1920 “e que
resumidamente consistia na defesa de uma escola adaptada e sempre referida aos interesses e
necessidades hegemônicas no setor rural.” O autor acrescenta que essa corrente de
pensamento “[...] privilegiava o papel da escola na construção de um ‘homem novo’, adaptado
à nova realidade brasileira e de uma relação ‘homem rural/escola’ pretensamente nova.”
Desse modo, o ideário ruralista rejeitava a unificação do modelo escolar e propunha uma
escola diferenciada que atendesse às necessidades educacionais dessa realidade social
11

Alberto Torres foi um dos idealizadores do movimento ruralista no Brasil, publicou em 1914 os livros O
problema nacional brasileiro e A organização nacional e, em 1915, a obra As fontes da vida no Brasil.
Idealizava um país extremamente agrário e se posicionava contra as aspirações dos industrialista. (CPDOC,
2001)
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específica. Para Maia (1982), o ruralismo deveria propagar uma escolarização que integrasse
as condições regionais e desse subsídio para que as famílias permanecessem no campo.
De acordo com Prado (1995, p. 2), o discurso que fundamentou o Ruralismo
Pedagógico incorporava outras implicações e possuía interesses para muito além do fator
educacional, interesses direta ou indiretamente relacionados com o desenvolvimento nas áreas
rurais, demonstrando “preocupação com a racionalidade do quadro econômico e político
nacional.”
Abrão (1986, p. 23) explica que “fica subentendido no discurso ruralista o pressuposto
de que o homem da roça não está “integrado”, “ajustado” ao sistema social e econômico cujo
ponto central faz da terra o fator essencial de sustentação e riqueza para si e para o país”.
Corroborando com essa ideia, Prado (1995, p. 2) esclarece que:

[...] o discurso ruralista pedagógico é percebido como produto ideológico
dos grupos e indivíduos que, em postos governamentais importantes e/ou
representando, fora do poder, interesses direta ou indiretamente relacionados
com o desenvolvimento rural, demonstram preocupação com a racionalidade
do quadro econômico e político nacional. Esta parece passar pela resolução
da questão educacional, dentre outros aspectos. O discurso sobre o papel da
educação está entrelaçado a preocupações relativas a outros campos, como
os da política demográfica, da segurança nacional e da colonização interna e
apresenta papel de destaque na obra que o Estado Novo pretende realizar.

O Estado Novo, nas palavras de Dutra (2010, p. 30), foi fruto de um golpe militar
organizado com a finalidade de centralizar o poder nas mãos do Presidente, legitimado pela
Constituição de 1937. Para o autor:

Esse regime político foi caracterizado pela mudança de poder, que
anteriormente se alternava entre São Paulo e Minas Gerais e foi disputado
também pelo Sul, culminando na Revolução de 30, ocasião em que Getúlio
Vargas foi eleito pelo voto indireto, assumindo o cargo de Presidente da
República.

O golpe contou com o auxílio de militares e grupos burocráticos que defendiam a
instauração de um regime repressivo capaz de impulsionar a modernização do país ‘de cima
para baixo’, bem como das oligarquias regionais e da Igreja Católica que, apesar de se
situarem em um segundo plano nas articulações que levaram ao golpe, deram seu aval aos
objetivos de Vargas e das Forças Armadas (FARIA, 1983).
A educação foi alvo de cuidados especiais em todo o período em que Vargas esteve no
poder e permeou as discussões para a elaboração das emendas constitucionais expressas na
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Carta de 1934 e, posteriormente, na de 1937. A escola no Estado Novo seria, para o governo
Vargas, meio eficiente de propagação de ideias nacionalistas, pregando o amor à pátria e
trabalhando com a finalidade de fazer com que os brasileiros contribuíssem para o
desenvolvimento do Brasil, independente da localidade em que se morassem. Alves (1994, p.
153), analisando o papel da escola no período Vargas, acrescenta que neste período, a escola
[...] era utilizada como um dos instrumentos para a manutenção da unidade
política do país, uma vez que, através dela, difundia-se a mesma língua, os
mesmos costumes e o mesmo sentimento nacionalista, este último de
fundamental importância na luta pela construção da nação brasileira.

Por meio do ensino, continua a explanar a autora, Vargas pretendia derrubar o
obstáculo do analfabetismo que obstaculava o país a desenvolver atividades produtivas,
pretendendo, com isso, “transformar a miséria em riqueza.” (ALVES, 1994, p. 154).
Nesse contexto, pode-se dizer que o Ruralismo Pedagógico serviu aos interesses
políticos e sociais, contribuindo para mascarar, além dos problemas sociais vivenciados nas
áreas rurais, a situação preocupante provocada pelo esvaziamento da zona rural e pelo
aumento populacional das cidades. Isso porque a escola, sozinha, não daria conta da
incumbência a ela destinada pelos ruralistas.
O ruralismo recebeu apoio de parte das elites urbanas, que enxergavam nesse
movimento um incentivo para fixar o homem nas áreas rurais e, consequentemente, uma
maneira de minimizar os problemas sociais causados pelo inchaço populacional nas cidades.
Prado (2007, p. 9) acrescenta:

Seu significado mais forte encontra-se ancorado numa vasta gama de
questões. Tratava-se da necessidade de reter trabalhadores no campo. Estes,
frente às miseráveis condições de vida, emigravam para o Rio de Janeiro e
para São Paulo, engordando o contingente de favelados e despovoando de
mão-de-obra a área rural. Tratava-se também de incorporar ideológica e
politicamente uma massa de pessoas esquecidas pelo Estado e, portanto alvo
fácil de interesses ditos particularistas que o Estado Novo havia tomado a si
o dever de exterminar.

Com isso, os adeptos do ruralismo pedagógico atingiriam outra finalidade crucial para
o movimento, a “de formar trabalhadores especializados, ajustados à distribuição do capital
no campo. Ao mesmo tempo, o valor da escola rural era traduzido como trabalho cívico,
econômico e patriótico, capaz de restituir o sentido de brasilidade [...]” (CAMARGO, 2010, p.
105). Nessa perspectiva, a escola rural, além de se preocupar com a ação educativa, com o
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trabalho cívico e com a fixação do homem no campo, tinha também a incumbência de
divulgar a ideologia oficial que circulava o meio intelectual brasileiro. Conforme Hilsdorf:

[...] a escola isolada podia muito bem, a esse respeito, funcionar mais
facilmente com um instrumento de transmissão da ideologia do ruralismo,
cujos efeitos sociais visados eram impedir a migração, ‘fixar o homem no
campo’ [...]. Numa época de urbanização intensa, o ruralismo quer manter
imobilizados (alienados) os homens do campo e, contidos, aqueles das
cidades (e das indústrias) fazendo retornar para os seus domínios os que
haviam migrado [...] (HILSDORF, 2003, p. 56).

Nesse sentido, a educação deveria proporcionar conhecimentos e habilidades capazes
de tornar o homem do campo apto a trabalhar na terra e dela tirar sua subsistência,
contribuindo com o desenvolvimento do país. Desse modo, o Ruralismo Pedagógico “[...]
consistia na defesa de uma escola adaptada e sempre referida aos interesses e necessidades
hegemônicas.” (PRADO, 1995, p. 8). Conforme Werle, Britto e Nienov (2007, p. 81):

No Estado Novo as idéias de ruralismo pedagógico vinculavam-se a uma
orientação pragmática, ou seja, o valor da escola rural se traduzia para além
da ação educativa, em um trabalho cívico, patriótico e com finalidades
econômicas. Se o objetivo da escola rural era valorizar, fixar o homem do
campo ao seu meio, cabia ao professor primário rural divulgar a ideologia
oficial.

O pensamento divulgado na década de 1930 pelos ruralistas pedagógicos apresentava
como um cenário de discussões temáticas, e nas “[...] educacionais, o tema da valorização do
homem rural exemplifica as ideias sobre as quais o ‘ruralismo pedagógico’ constrói sua trama
ideológica, bem ao modo estadonovista, ou seja, envolvendo educação, intelectuais e política
do Estado” (PRADO, 2007, p. 9), propagando-se por todo o país.

2.4 O Ruralismo Pedagógico em Mato Grosso

Em Mato Grosso, um dos primeiros indícios do discurso ruralista pode ser encontrado
no O Jornal de Cuiabá, datado de 4 de maio de 1922. A reportagem, escrita por Roderico
Voia, ressaltava que não era possível proporcionar a mesma educação nas escolas urbanas e
rurais:
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Como, pode, dar-lhes a mesma educação obrigando-los a frequentar escolas
regidas por methodos iguais? A escola universal só serviria para preparar
revoltados, para aggravar ainda mais a crise de urbanismo que perturba e
compromette há tantos annos a lavoura. Que aprenderiam os sertanejos com
o manunseio da cartilha e dos livros escolares adaptados na cidade?
Aprenderiam a desprezar as rudezas do seu habitat, olhariam com
superioridade para seus irmãos incultos, ficariam naturalmente
desenraizados no próprio solo que lhes foi berço. (JORNAL DE CUIABÁ,
1922, p. 5).

Utilizando de argumentos do ruralismo pedagógico, o articulista defendia que, para
atingir seus objetivos, “a escola rural não deve ser uniforme a todas as zonas do país, deve,
antes, adaptar-se às condições peculiares a cada uma delas.” (JORNAL DE CUIABÁ, 1922,
p. 5).
Em 1937, Júlio G. Vaz Cerquinho publicou uma obra intitulada Pelo Ensino Rural
(ilustrações 5 e 6). Nele, expõe sete teses sobre a escola rural, apresentadas no I Congresso de
Ensino Rural no Brasil, realizado em São Paulo, no mesmo ano. Lançando mão de
convincente argumento, Cerquinho iniciou seu discurso defendendo que “o ensino rural no
Brasil é um dos grandes problemas nacionais” e suas teses, se assim os organizadores
julgassem proveitosas, poderiam contribuir “para a construcção dos alicerces do edificio
pátrio.” (CERQUINHO, 1937, p. 3).

Foto 03: Livro de Julio G. Cerquinho, Cuiabá –
MT, 1937 (capa).
Fonte: ACERVO FAMÍLIA RODRIGUES BCBM-FR/MT 233.

Foto 04: Livro de Julio G. Cerquinho, Cuiabá
– MT, 1937. (nota de apresentação)
Fonte: ACERVO FAMÍLIA RODRIGUES BCBM-FR/MT 233
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Na primeira tese o autor propõe a reflexão sobre a escola que mais conviesse ao Brasil,
sugerindo que ela deveria ser a rural, onde seria ministrado o ensino primário. Entretanto, para
melhor atender aos objetivos educacionais das localidades afastadas dos centros urbanos e
assegurar o ensino primário de qualidade, deveriam contar com professores instruídos na
verdadeira mentalidade rural brasileira. Cerquinho (1937, p. 5) salienta que:

As actuais Escolas Rurais do interior do país, no geral, ressentem-se de
verdadeiros mestres ruraes, os quais deverão ser escolhidos dentre titulados
no mínimo por Escolas Medias de Agricultura ou de Veterinária. Com
mestres ruraes devidamente instruídos para a verdadeira funcção da
mentalidade rural do Brasil, estariam perfeitamente assegurados o ensino
rural e primário. (CERQUINHO, 1937, p. 5).

Gervásio Leite, na obra Aspecto Matogrossense do Ensino Rural (1942), ao discorrer
sobre a escola rural mato-grossense, irmanou com o pensamente de Cerquinho, acrescentando
que os professores das escolas rurais não interagiam por absoluta falta de formação no meio
rural e, por isso, não se apresentavam como uma “figura ativa dentro da comunidade e passam
a inspirar desconfiança: a desconfiança típica que o letrado inspira ao caipira.” (LEITE, 1942,
p. 15). A respeito, explica:

Os professores rurais não têm nenhum preparo especial. Não são habilitados
por uma escola especializada no conhecimento daquelas indispensáveis
noções necessárias para tornarem de fato, professores especializados. Não
podendo se orientar no sentido de conhecer e tentar encaminhar resoluções
para os problemas do meio a que servem, passam, então, a ensinantes de ‘ler,
escrever e contar.’ (LEITE, 1942, p. 15).

Na opinião de Cerquinho (1937), a solução para o ensino rural seria subordiná-lo
diretamente ao Ministério da Agricultura, que instalaria uma escola primaria rural em cada
distrito municipal e na qual as crianças ficariam internas. Dessa forma, o ensino rural passaria
a ser federal, obrigatório, gratuito, sob a forma de internato. Federado, para assegurar que o
plano desenvolvido pelo Ministério da Agricultura fosse cumprido em todo território
nacional.
A ideia de internato devia-se, segundo Cerquinho, às dificuldades que contribuíam
para que as crianças não comparecessem à escola, como o fato de morar longe e não ter como
ir e regressar diariamente. Gratuito, para garantir que o ensino nas escolas rurais fosse
eficiente e produzisse os efeitos almejados pelos governantes. Obrigatório, por ser tratar de
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uma necessidade de ordem geral, para que se combatesse o analfabetismo e a falta de
conhecimento dos processos modernos no trato com a terra. (CERQUINHO, 1937).
Assim, no internato as crianças seriam alfabetizadas e receberiam orientação sobre os
métodos modernos de agricultura, pecuária e instruídas sobre as vantagens de se ter uma
higiene humana, contribuindo, para a profilaxia das doenças que dizimavam os homens e
animais no campo.
A segunda tese defendida por Cerquinho no mesmo Congresso respondia à questão da
existência de um tipo especializado de mestre que pudesse atender à solicitação dos alunos e
lhes fornecesse elementos para a fácil ambientação nos meios rurais, impedindo sua migração
para as zonas urbanas. Em sua opinião, se esse tipo específico de ensino ficasse a cargo do
Ministério da Agricultura, seria possível a criação de um tipo ideal de professor para a escola
rural.
Para isso, seus professores deveriam ter algumas garantias, como a criação de uma
cadeira destinada à agricultura e veterinária nas Escolas Normais de todo país, contribuindo
para a efetivação de outro objetivo, qual seja o de integrar o corpo docente e formar um
número maior de professores primários especialmente para atender as escolas localizadas nas
zonas rurais (CERQUINHO, 1937, p. 7). A respeito, Leite concorda que:

[...] para a manutenção eficiente da escola rural é indispensável
estabelecimento adequado capaz de formar "professores rurais" inclinados à
vida rural que tenham "alma de ruralistas" e que possam, desse modo,
acentuar em nossos caipiras o gosto pela vida agrícola, quer por um lado,
facilitando-lhes conhecimento de noções e práticas modernas de agricultura,
de higiene e de saneamento, como, de outra parte, evitando um ensino
urbanizado, que faça da cidade um permanente centro de atrações. (LEITE,
1942, p. 16).

Essas modificações, segundo Cerquinho (1937, p. 7), contribuiriam para conter o
êxodo rural, pois os pais geralmente se mudavam para as áreas urbanas a fim de proporcionar
meios para que seus filhos estudassem e aprendessem mais do que na antiga escola rural.
Entretanto, ao concluir o ensino primário nas escolas urbanas, as crianças, já acostumadas a
certo conforto proporcionado nessa localidade, se recusariam a voltar para a difícil vida do
campo.
O êxito dos objetivos educacionais ruralistas pedagógicos ficaria somente a cargo do
professor. Leite (1942, p. 16) é enfático ao dizer que “a indiferença do professor é mais
ruinosa que sua ignorância.” Para o autor o professor poderia,
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[...] através dessas noções como do interesse que a vida do campo lhe
inspira, torna, para seus alunos, um perfeito exemplo a seguir. A simples
alfabetização não resolve os problemas urgentes e inadiáveis do campo. É
necessário não só alfabetização, como, sobretudo, dar aos homens noção da
importância de seu papel, formando-lhes a consciência de sua importância.
(LEITE, 1942, p. 16).

Dessa forma, o professor da escola rural deveria, além de ensinar a ler escrever e
contar, fazer o papel de “um consultor agrícola, além de enfermeiro e conselheiro. Ele devia
ser visto pelos pais de seus alunos como um conhecedor dos problemas capaz de minorar seus
sofrimentos.” (LEITE, 1942, p. 17). Nessa perspectiva, o professor parece ser igualado à
figura de um “herói”, com múltiplas habilidades e capaz de resolver diferentes problemas,
outrora de responsabilidade dos governantes e inerentes à escola e ao social.
A terceira tese trata da relação da escola rural e seu papel na assimilação dos
imigrantes de diversas nacionalidades que, no período do Estado Novo, ingressaram no Brasil
e foram alvo do projeto nacionalista de Vargas.
Como eles se concentravam nas áreas rurais, Cerquinho (1937) acreditava que a escola
rural poderia contribuir para que o imigrante assimilasse os nossos costumes, a língua e, por
meio da convivência, começasse a sentir admiração pelas coisas do país, pelas riquezas
animais, vegetais e pelos brasileiros, possibilitando-lhes integrar à comunhão brasileira.
Quando o imigrante se interessava por tudo que se referia ao Brasil, em sua opinião, se
efetivaria uma absorção real e proveitosa.
Na quarta tese, o autor indaga que a “Escola Primaria-Rural é que deve ficar affecta a
preparação do lavrador e do criador de hontem ou de hoje e transformal-o pelo trabalho
consciente, de operarios ruraes em pequenos proprietarios agro-pecuarios.” (CERQUINHO,
1937, p. 9), mas, para isso, seria imprescindível a formação eficiente de professores no trato
com as questões rurais, tema debatido na segunda tese.
A quinta tese enfatizou a questão latifundiária como um bem para as áreas rurais. De
acordo com Cerquinho (1937, p. 9), “o latifúndio de um modo geral não é um bem, mas
quando o proprietário tem visão econômica e cede como por empréstimo ou aluguel, lotes,
aos seus agregados para a exploração do latifúndio, aí, já não é um mal tão grande.”
Na sexta tese, ele discute a valorização do trabalhador rural nacional por meio de sua
instrução na higiene e da educação. Para ele, “onde ha hygiene, ha saúde, ha vontade de
trabalhar, de produzir muito e de viver. Onde ha educação, ha progresso, ha ordem, ha
comprehensão das necessidades e quando o homem comprehende as suas necessidades já não
cria difficuldades nas necessidades dos outros.” (CERQUINHO, 1937, p. 10).
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Articulando a educação com a higienização, o resultado esperado era a formação de
um tipo de brasileiro de que o país necessitava, dotado de melhores condições de vida, a fim
de que ele pudesse se casar e ter filhos saudáveis. Assim, aumentando o número de
brasileiros, teríamos a população soberana que se ambicionava.
Acolher os imigrantes seria uma maneira elevar as condições do país, porém a garantia
da soberania nacional estava condicionada à melhoria de toda população brasileira, naquele
momento majoritariamente rural. Suas explicações sobre semelhante questão aparecem no
sétimo tema, quando indaga se o elemento nacional superaria ou não o estrangeiro. Ele
argumenta que, desde que este não estivesse doente, pois, “o elemento nacional é bom,
resignado, generoso, trabalhador, honesto e supre em qualidade o estrangeiro.”
(CERQUINHO, 1937, p. 11). Assim, o trabalhador nacional superaria, indiscutivelmente, os
estrangeiros.
O autor concluiu com a oitava tese, convidando o leitor a refletir sobre as vantagens de
se investir no povo, salientando que isso só se consolidaria se os brasileiros deixassem de
colocar seus interesses pessoais acima dos interesses do país. Afirmava ainda que a
responsabilidade da ausência de produção de gêneros alimentícios de primeira necessidade,
obrigando o governo a pagar altos impostos pelos produtos importados, advinha das
condições de vida da população rural, daí a imperativa necessidade de se investir na sua
educação.
Em Mato Grosso, no ano de 1943, foi criada com prerrogativas semelhantes às
apregoadas pelos ruralistas pedagógicos, o Aprendizado Agrícola “Gustavo Dutra”,
instituição voltada ao “interesse pela educação do homem do campo como forma de fixá-lo à
terra e de introduzir novos hábitos e valores condizentes com o ritmo técnico, científico e
racional da produção agrícola desejada pelo governo.” (NEUVALD, 1997, p. 85).
Esse estabelecimento de ensino, criado no dia 14 de abril de 1943, através do DecretoLei nº 5.409, foi instalado no local denominado São Vicente, município de Santo Antônio de
Leverger, “subordinado, em âmbito federal, à Superintendência do Ensino Agrícola e
Veterinário do Ministério da Agricultura.” (MARQUES; XAVIER, 2006, p. 3).
A demanda de alunos atendidos pelo Aprendizado Agrícola “Gustavo Dutra” era
proveniente de várias localidades do Estado: Poxoréu, Rondonópolis, Várzea Grande, Cuiabá,
Santo Antônio do Leverger, Rosário Oeste, Livramento, São Lourenço, Alto Paraguai,
Jaciara, dentre outras. Sua clientela era composta por “filhos de agricultores a quem deveriam
ser destinados os cursos, porém, verifica-se a presença de filhos de outras categorias de
trabalhadores (garimpeiros, pescadores, boiadeiros, motoristas etc.)”. A maioria não
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conseguia passar da etapa de inscrição (gratuita), fato decorrente da rigorosa prova 12 de
seleção (NEUVALD, 1997, p. 94).
No respectivo ano, como Mato Grosso não dispunha de estradas e sendo o
Aprendizado Agrícola localizado na zona rural, o poder público, para sanar as dificuldades de
acesso, construiu inúmeras casas para que os servidores permanecessem no local com suas
famílias. “O Aprendizado Agrícola ‘Gustavo Dutra’ dispunha de outras instalações para dar
suporte aos cursos que oferecia, várias delas caracterizadas como oficinas didáticas.”
(MARQUES; XAVIER, 2006, p. 3), como demonstrado no quadro abaixo:

Cursos
Carpintaria/Fábrica
de móveis

Sapataria

Oficina Mecânica

Cavalariça
Estábulo
Aviário
Apiário
Pocilga
Paiol
Silo
Estrumeira

Horta
Lavoura
Pomar

Especificações
Local onde trabalhava o carpinteiro / marceneiro na confecção de
móveis para o próprio Aprendizado e onde os alunos recebiam
noções do trabalho em carpintaria/marcenaria, fabricando móveis
para uso da escola.
Confecção de sapatos e arreios - os alunos e os orientava para fazer o
conserto dos próprios calçados e artigos de selaria para uso do
Aprendizado;
Local das aulas práticas referentes à manutenção das máquinas
agrícolas, onde se encontravam os veículos como tratores e
implementos agrícolas do Aprendizado.
Guarda e alimentação dos cavalos do Aprendizado e local em que se
ministravam aulas práticas sobre os equinos, muares e asininos.
Local destinado para aulas práticas de ordenamento, curativos e trato,
em geral, com bovinos.
Criação de frangos, galinhas e marrecos.
Criação de abelhas e produção de mel
Criação de porcos e manutenção das respectivas instalações.
Guarda de cereais produzidos no Aprendizado, como milho, arroz e
feijão;
Construído verticalmente para armazenamento da silagem.
Armazenamento do esterco produzido pelos animais que misturado à
palha e serragem era utilizado para fertilização do solo e da horta da
escola.
Manejo com a terra e cultivado de pequenas plantações
Manejo com a terra e plantio do arroz, feijão, milho, mandioca,
abóbora, cana-de-açúcar e banana.
Plantio de diversas espécies frutíferas

Quadro 07: Cursos do Aprendizado Agrícola Gustavo Dutra
Fonte: MARQUES; XAVIER, 2006.

Essa grade de cursos foi normalizada pela Portaria Ministerial n. 708, de 27 de
dezembro de 1943. Sobre o assunto, Marques e Xavier (2006, p. 5) fazem as seguintes
observações:
12

A seleção era uma espécie de vestibular contendo questões relacionadas à língua portuguesa e a matemática.
Sobre o assunto, ver em: A maior dádiva do estado de Mato Grosso? O aprendizado agrícola Gustavo Dutra no
período populista (1943-1946), de Luciene Neuvad, 1997.
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O Aprendizado Agrícola mato-grossense estava autorizado a funcionar com
apenas dois cursos, ou seja, o rural e o de adaptação. No entanto, não foi isso
que aconteceu. Provavelmente utilizando-se de uma brecha na própria
portaria, esse Aprendizado oferecia os cursos de adaptação, rural e básico. O
curso de Adaptação era destinado a dar ao trabalhador em geral, jovem ou
adulto, não habilitado ou diplomado, uma qualificação profissional. Para
isso, eram organizados, em épocas determinadas, cursos práticos. Ao aluno
concluinte era oferecido um certificado de Habilitação Profissional, com
indicação da especialidade. O Curso de Ensino Rural tinha a duração de dois
anos e destinava-se à formação de trabalhadores rurais.

Após a conclusão do curso, o aluno recebia “um certificado de Trabalhador Rural,
com a indicação da especialidade frequentada. O Ensino Agrícola Básico tinha a duração de 3
anos e destinava-se à formação de capatazes rurais.” (MARQUES; XAVIER, 2006, p. 5).
Os cursos objetivavam oferecer meios para que os estudantes pudessem permanecer
nas áreas rurais e se tornar ou dar continuidade às atividades familiares de produtor agrícola
e/ou criador de animais, fazendo com que, além de tirar delas o seu sustento, contribuísse para
o desenvolvimento econômico do país, objetivos almejados pelos ruralistas.
Mesmo, defendendo ideias discriminatórias, o ideário dos ruralistas foi propagado em
Mato Grosso, principalmente pelos intelectuais, como Gervásio Leite e Júlio G. Vaz
Cerquinho. No que se refere à escola rural, o enfoque pode ser visto sob duas vertentes:
Cerquinho abarcou o cenário nacional, com ênfase na escola rural, como possibilidade para
abrasileirar os imigrantes (estrangeiros) que chegavam ao Brasil em busca de melhores
condições de vida. Em seus escritos, o autor não citou a situação específica da escola rural de
Mato Grosso, como o fez Gervásio Leite.
Diante dos pressupostos até aqui apresentados, fez-se necessário entender o processo
de criação e expansão dessas instituições, bem como conhecer a escola rural, sua organização
e funcionamento e se a realidade dessas instituições condizia com as determinações
apregoadas no Regulamento mato-grossense de 1927.
A escolha das escolas a serem investigadas teve como critério a disponibilidade de
fontes documentais que retratassem suas características. As reflexões e análises dos dados
compõem o capítulo seguinte.
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CAPÍTULO 3

Fonte: REVISTA “A VIOLETA”, 1944. (ACBM)

A ESCOLA RURAL E SUA EXPANSÃO EM MATO
GROSSO
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3.1 Júlio Müller e a criação de 100 Escolas Rurais em Mato Grosso

Entre as décadas de 1930 e 1940 ocorreram muitas mudanças no país, tendo por base
os pressupostos de unificação e centralização do poder federal, fazendo com que Getúlio
Vargas nomeasse pessoas para exercer cargos de confiança nos estados brasileiros. Dessa
forma, com a Revolução de 1930, as unidades federativas passaram a ser governadas por
interventores. Com relação a Mato Grosso, Jucá (1998, p. 56) explica que o primeiro
interventor nomeado foi o Tenente-coronel Antonino Mena Gonçalves, que tomou posse aos 3
de novembro de 1930. Seu governo durou apenas 5 meses e 21 dias. Os demais interventores
foram:

O engenheiro Artur Antunes Maciel tomou posse no dia 24 de abril de 1931
e governou durante 13 meses e 22 dias. O Dr. Leônidas Antero de Matos
tomou passe no dia 15 de junho de 1932 e governou durante dois anos e três
meses e 27 dias. [...] O Sr. César de Mesquita Serva tomou posse no dia 12
de outubro de 1934 e permaneceu no cargo menos de cinco meses. O seu
sucessor, o engenheiro Fenelon Müller, tomou posse no dia 8 de março de
1935 e permaneceu no cargo um pouco mais de: cinco meses e 20 dias. O
coronel Newton Cavalcanti tomou posse no dia 28 de agosto de 1935 e foi o
interventor com o menor mandato, de apenas dez dias.

A rotatividade no governo estadual gerou graves reflexos no cenário educacional.
Prova disso foi o fato de a educação se constituir em alvo principal das críticas do sucessor de
Newton Cavalcanti na governança estadual, Manoel Ary da Silva Pires.
Em 9 de março de 1937, Getúlio Vargas nomeou o sétimo interventor para governar
Mato Grosso. Em mensagem apresentada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o mesmo
explana sobre a educação estadual, ressaltando que a administração municipal da capital
parecia ter falhado no que se referia à instrução primária, uma vez que não possuía em seus
cofres verbas suficientes para equipar as instituições escolares e atender a população cuiabana
que tinha aumentado significamente, ressaltando que “o ensino é o serviço público, o mais
importante do Estado.” (MENSAGEM, 1937, p. 14).
Em Cuiabá, segundo o mesmo interventor, somente as Escolas Normal, Modelo e o
Grupo Escolar Senador Azeredo, mesmo necessitando de reparos e de materiais escolares, se
achavam instalados em prédios considerados apropriados e higiênicos para o exercício
educacional, “[...] todas as demais escolas se encontram installadas em predios adaptados,
mas inadequados, os quaes, salvo honrosa exclusão, não satisfazem absolutamente os
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requisitos necessários para o desempenho da dignificante missão a que se destinam.”
(MENSAGEM, 1937, p. 16). Focado nos resultados, Manoel Ary da Silva Pires, concluiu:

[...] induziram-me à convicção, dolorosa pelo contraste e vexatoria pela
certeza, de que, de certo tempo a esta parte os orgãos da administração no
Estado, concorrendo directamente para o aniquillamento do seu nivel, cuja
elevação moral, di-lo eloquentemente o passado hitorico deste povo
laboroso, esteve sempre na altura, ao lado dos outros Estados mais
adiantados da Federação. (MENSAGEM, 1937, p. 16-17).

Em 24 de novembro de 1937, Júlio Strübing Müller foi nomeado, por Getúlio Vargas,
Interventor Federal, assumindo o cargo antes ocupado por Manoel Ary da Silva Pires.
Empossado, o médico “transformou a Prefeitura Municipal de Cuiabá em parte integrante de
sua administração, visando uma ampla urbanização da Capital do Estado [...]” (JUCÁ, 1998,
p. 61). Sobre o período de seu mandato, Siqueira (2002, p. 198) pondera que:
Marcou o governo de Júlio Müller, dentre muitas obras, a modernização
urbana de Cuiabá, ocasião em que construiu edificações como a residência
dos governadores, o Tesouro do Estado, o Palácio Arquiepsicopal, o Clube
Feminino, o Cine Teatro Cuiabá, O Grande Hotel, assim como abriu
avenidas e novas ruas, a exemplo da Rua Joaquim Murtinho e da avenida
Getúlio Vargas.

Outras obras importantes foram realizadas por Júlio Müller, como a edificação da
ponte que ligou os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, “tendo sido inaugurada em janeiro
de 1942, e ainda mandou construir uma estação de tratamento de água para a capital, tendo
sido também responsável pela construção do primeiro Centro de Saúde.” (SIQUEIRA, 2002,
p. 201).
O interventor Júlio Müller mudou a paisagem urbana da capital, Cuiabá, contudo, no
que se refere à educação, continuou com os mesmos problemas de outrora. De acordo com
Alves (1998, p. 118), “[...] enquanto os alunos dos grupos escolares, do Liceu Cuiabano, da
escola Normal e de algumas escolas particulares usufruíam de uma escola organizada, a
maioria da população continuava fora da escola ou em escolas ineficientes.”
Em relatório apresentado ao presidente Getúlio Vargas no período de 1939-1940, o
interventor Júlio Müller, declarou que estava tentando suprir as necessidades educacionais do
Estado: “Malgrado as distâncias imensas e as condições demográficas, que manifestaram
enorme disseminação, tenho procurado amparar a população inteira, espalhando escolas em
todos os núcleos, onde se apresenta mais de trinta crianças com idade escolar [...]”
(RELATÓRIO, 1939-1940, p. 7).
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Júlio Müller, no relatório referente ao ano de 1941-1942, apresentado ao governo
federal, ao discorrer sobre o ensino primário esclareceu que: “como nos anos anteriores, a
situação do ensino primário matogrossense foi, no ano de 1941, de fraca prosperidade,
obedecendo em tudo às leis e regulamento vigentes e realizando dentro dos moldes
pedagógicos, o objetivo visado.” (RELATÓRIO, 1941-1942, p. 15).
Avaliando a atuação de seu governo na educação, Júlio Müller destacou que no ano de
1941, pelo Decreto nº 53, de abril do respectivo ano, foram criadas em Mato Grosso 100
escolas rurais e que nesse mesmo período seu governo despendeu com “a educação e
instrução pública o total de 2.722:693$400, em cujo cômputo não se incluem as importâncias
que foram aplicadas na construção, e conserto de prédios escolares [...]” (RELATÓRIO,
1941-1942, p. 17).
Vale ressaltar que Manoel Ary da Silva Pires, em 1937, aventou que “a verba
dispendida pelos cofres estaduaes com a instrucção primária é, no vigente orçamento, de Rs.
2.205:372$000, com o qual se manteem escolas primárias de varias categorias” e, em 1941, o
montante investido por Júlio Müller foi de 2.722:693$400, destinado não só à instrução
primária, como na educação em geral, não apresentando, assim, em 4 anos, aumento
significativo de investimento neste setor (RELATÓRIO, 1937, p. 14).
O feito de criar 100 escolas rurais através de um único decreto marcou a história das
escolas dessa categoria em Mato Grosso. O intuito de Júlio Müller com essa ação foi
homenagear, no dia 19 de outubro, a data natalícia do presidente Vargas, agradecendo-o
também pelos serviços prestados a Mato Grosso. Para tanto, decretou que em cada município,
uma das 100 escolas deveria ter a denominação de “Presidente Vargas”. (DECRETO, 1941).
Com a finalidade de atender essa determinação, 19 escolas em todo estado receberam o nome
do presidente. As rurais foram instaladas nos seguintes municípios:
Tabela 06
As 100 Escolas Rurais criadas pelo Decreto nº 53
LOCALIDADE
Nº de Escolas

Nome da Escola

01
02
03
04
05
06
07
08
09

–
Presidente Vargas
Presidente Vargas
–
–
Presidente Vargas
Presidente Vargas
Presidente Vargas
–

Povoação
Presidente Vargas
Porto Alegre
Porto Carvalho
São Miguel
Bálsamo
Alcantilado
Afonso
Coqueiro
Baía

Distrito
Porto Alegre
–
–
–
–
–
–
–
–

Município
Cuiabá
Rosário Oeste
Mato Grosso
Cuiabá
Corumbá
Lageado
Diamantino
Entre Rios
Cuiabá
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Presidente Vargas
Presidente Vargas
Presidente Vargas
–
Presidente Vargas
Presidente Vargas
Presidente Vargas
–
Presidente Vargas
Presidente Vargas
–
–
–
Presidente Vargas
–
–
Presidente Vargas
–
–
Cel. Luiz Coêlho de Campos
–
Cel. Luiz Coêlho de Campos
–
–
–
Presidente Vargas
–
Presidente Vargas
Presidente Vargas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Presidente Vargas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Arapuá
Arraial S. Ana
Toriparú
Ferreiros
Oncinhas
Bálsamo
Barreirinho
Barreirinho
Capela
Paranhos
Tinteiro
Ceramica Aparecida
Jaraguá
Ribeirãozinho
Faz. Rochedo
Sidrolandia
Joboti
Lavrinha
Campo Grande
Ponte Pedra
Bernardina
Três Pedras
Campo Grande
Sanga Puitã
Colônia Penzo
Barranco Branco
Fortaleza
Serra
Seco
Cachoeirinha
Candelária
Ribeirão dos Cocais
Porto 15 Novembro
Porto de Fora
Uacurisal
Carandá
Areião Rio Alegre
Colônia Fortaleza
S. Sebastião do II
Colônia Agrícola de Retiro
Colônia Agrícola de Paraíso
Guanandi
Japão
Poça de Anta
Cedralzinho
São Lourenço
Vila Entroncamento
Matum
Rio Novo
Cassange
Fazenda de Cima
Teuda
Maravilha
Alto Coité
Flexas
Biguasar
Urucum
Retiro
Taquarussu
Novo Mundo
Jurú Mirim
Pichaim
Pai André
Abodral
Santa Rita
Porto do Braz

–
–
Toriparú
–
–
–
Presidente Vargas
–
–
Paranhos
–
Bandeira
–
–
–
–
–
–
–
–
Bandeira
Alegrete
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Fazenda Morro Branco
–
–
Chapada
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Engenho
–
–
Engenho
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Utiaritá
Rio Taquari

Três Lagôas
Cáceres
Poxoréu
Três Lagôas
Poconé
Campo Grande
Poconé
Rosário Oeste
Paranaíba
Ponta Porã
Lageado
Campo Grande
Campo Grande
Alto Araguaia
Campo Grande
Campo Grande
Miranda
Cuiabá
Campo Grande
Poxoréu
Cuiabá
Cuiabá
Campo Grande
Ponta Porã
Ponta Porã
P. Murtinho
Cáceres
Santo Antonio
Livramento
Rosário Oeste
Cáceres
Livramento
Entre Rios
Santo Antonio
Cáceres
Livramento
Mato Grosso
Cuiabá
Campo Grande
Capital
Poxoréu
Poconé
Poconé
Rosário Oeste
Rosário Oeste
Capital
Campo Grande
Leverger
Rosário Oeste
Poconé
Poconé
Capital
Poconé
Poxoréu
Cáceres
Leveger
Corumbá
Rosário Oeste
Caiuás
Poconé
Capital
Poconé
Capital
Corumbá
Poconé
Diamantino
Corumbá

77

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

–
–
–
–
–
–
–
–
Tombador
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Veados
Varal
Lajo
Manoel Corrêa
Ranchão
Três Barras
Rochedinho
Tombador
Gatinho
Faz. Exp. de criação de Gado
Couto Magalhães
Rondonópolis
Água Branca
S. Sebastião
Capão Verde
Pantanalzinho
Barreirão
Buriti Comprido
Fazenda Velha
Bocaina
Mato Dentro
Pindaival
Morrinho

–
–
Acorizal
Albuquerque
–
Camapuã
–
–
–
–
Campo Grande
S. Lourenço
–
–
–
–
–
–
Engenho
–
Engenho
Guia
–
–

Poconé
Poconé
Capital
Corumbá
Capital
Herculânea
Campo Grande
Campo Grande
Rosário Oeste
Diamantino
–
Leverger
Poxoréu
Poconé
Poconé
Poconé
Poconé
Poconé
Capital
Leverger
Capital
Capital
Rosário Oeste
Capital

Fonte: ALVES, 1998, p. 174-175.

Percebe-se que nos municípios de Poconé e Cáceres, duas escolas receberam a
denominação de Presidente Vargas. Sobre o assunto, Alves (1998, p. 119) esclarece que,
mesmo admitindo a ineficiência das escolas rurais e as dificuldades estruturais e pedagógicas
de tais instituições, Júlio Müller criou 100 instituições dessa modalidade escolar, o que
“representou um dos maiores paradoxos do processo educativo e sinônimo do descaso dado
ao ensino mato-grossense.” O mandato de Júlio Müller se estendeu até 1945, quando houve a
queda do Estado Novo, assumindo Olegário Moreira de Barros (SIQUEIRA, 2002, p. 201).
Em 1942, a escola rural mato-grossense voltou a ser o centro das atenções, isso
porque, naquele período, o Estado participou, juntamente com os demais da federação, do 8º
Congresso Brasileiro de Educação, realizado em Goiânia-GO, para debater, dentre outros
assuntos, os problemas das escolas localizadas nas áreas rurais.

3.2 O 8º Congresso Brasileiro de Educação e a Escola Rural mato-grossense
Realizado de 18 a 28 de junho de 1942 na capital Goiana, o 8º Congresso Brasileiro de
Educação privilegiou como temática geral Educação Primária Fundamental – objetivos e
organização. O evento procurou atingir a) pequenas cidades e vilas do interior; b) zona rural
comum; c) zonas rurais de imigração; d) zonas de alto sertão, reunindo representantes dos
estados brasileiros, e recebendo apoio de interventores e autoridades de Goiás, Alagoas,
Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná,
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Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
São Paulo, Sergipe e Acre (DOSSIÊ VIII CONGESSO DE EDUCAÇÃO – ABE, 1942).
Para Prado (1995, p. 11), o evento significou a mobilização dos governantes e
intelectuais brasileiros
[...] em torno da bandeira da interiorização e buscaram, por meio do
pensamento ruralista pedagógico, entre outros recursos, sugerir alternativas
aparentemente viáveis para alguns dos graves problemas que a sociedade
lhes apresentava. Foram apresentadas 173 teses, procedentes de 22 unidades
da Federação e a elite do pensamento educacional participou do evento.

As 173 teses apresentadas tinham em comum a importância de uma escola adequada
às condições de cada realidade, contribuindo para que o homem se sentisse “adaptado e
integrado ao seu meio social, fosse rural ou urbano”, e colaborasse para o desenvolvimento do
país na produção de riquezas (PRADO, 1995, p. 12). Com relação aos problemas enfrentados
pelas escolas rurais em Mato Grosso, estes foram retratados em dois momentos do evento:
pelo professor e advogado Gervásio Leite13, com o tema Aspecto Matogrossense do Ensino
Rural, que deu origem a um livro com esse título (ilustração 5 e 6), e outro pela participação
do professor Philogonio de Paula Corrêa14, com texto intitulado O Ensino Primário em MatoGrosso:

Foto 05: Livro de Gervásio Leite, Cuiabá
– MT, 1937 (capa).
Fonte: BCBM, 3535 - MT.
13

Foto 06: Livro de Gervásio Leite,
Cuiabá – MT, 1942.
Fonte: BCBM, 3535- MT.

Gervásio Leite nasceu em Cuiabá – MT em 19 de junho de 1916. Advogado pela Faculdade de Direito da
Universidade do Rio de Janeiro, teve uma expressiva contribuição no campo educacional do estado de Mato
Grosso. Lecionou na Escola Técnica de Comércio e na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato
Grosso e produziu obras que discute a trajetória da escola primária de Mato Grosso, desde o Século XIX, até a
década de 1960 (FREIRE; SIQUEIRA; PINTO, 2011).
14
Nasceu em Cuiabá – MT em 20 de dezembro de 1886, professor de História do Liceu Cuiabano, dirigiu a
citada instituição de ensino e a escola Normal de Cuiabá. Fundador do Instituto histórico e Geográfico de Mato
Grosso em 1919, e do Centro Mato-Grossense de Letras, em 1921 (FREIRE; SIQUEIRA; PINTO, 2011).
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É como “um problema à parte” que Gervásio Leite (1971) se referiu à educação rural
em Mato Grosso. Isso porque, em sua opinião, ela era quase inútil devido à falta de
professores preparados, isolamento geográfico, dificuldade de acesso, falta de inspeção,
dentre outros fatores. O autor começa suas considerações, salientando que havia grande
evasão escolar nessa área, problema condicionado à degradação e ao abandono da escola rural
brasileira. Esclareceu que a instrução primária rural “necessita, sobretudo, de ser, primordial,
fator de valorização do homem em função do meio em que vive, fazendo do Jeca Tatu, essa
indiferença acocorada, um elemento enérgico, ativo no enriquecimento nacional.” (LEITE,
1942, p. 3). Santos (2012, p. 3) explica que o personagem Jeca Tatu, foi criado por Monteiro
Lobato, sendo esse personagem apresentado como típico homem do campo um trabalhador
rural, de pés descalços, que “[...] não se apega a terra, usa práticas arcaicas de fertilização do
solo, a exemplo do fogo”, e pode ser visto como atraso ao progresso.
Por isso, as Reformas da Instrução Pública, de acordo com Leite (1942, p. 4), não
conseguiram passar de ideias inovadoras se não levassem em conta as especificidades “do
homem” e os problemas rurais, como transporte, colonização, educação, fixação, entre tantos
outros apresentados por essa área. As propostas acabavam por se transformar em
“mistificações grosseiras, porque preconizadas em gabinetes, longe da trágica realidade,
despregadas da premente realidade do meio.”
Outro ponto abordado pelo autor diz respeito ao fato de que, em um país
extremamente rural, as escolas se encontravam localizadas em lugares longínquos e acabavam
ficando entregues, por muito tempo e ao acaso, às políticas artificiais, à apatia do professor,
aos métodos e programas urbanos, descaso do poder público em relação ao meio e objetivo ao
qual essa escola deveria servir (LEITE, 1942).
Gervásio acrescia aos problemas acima descritos o pequeno rendimento “pelas
dificuldades decorrentes da matrícula de alunos de todos os graus de adiantamento, falta de
direta orientação do professor, falta de fiscalização, falta de material, falta de estímulo ao
docente.” Esse era o retrato, segundo o autor, da típica instituição escolar das áreas com
número reduzido de moradores. A escola rural não oferecia atrativo para a criança e nem para
o docente, “a escola isolada é um aparelho que se tolera onde não haja possibilidade de se
criar grupo escolar.” (LEITE, 1942, p. 5).
Leite considerou que o problema da escola rural não era típico de um estado ou região,
constituindo-se em problema nacional que deveria ser enfrentado e estudado, buscando uma
solução, visto que um dos mais graves problemas do país. Por isso, o autor decidiu participar
do Congresso e levar à plenária algumas sugestões que, embora se aplicassem ao estado de
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Mato Grosso, poderiam servir para minimizar os problemas da escola rural em outras
unidades federativas (LEITE, 1942, p. 5).
A escola rural delineada por Leite (1942, p. 5) seria diferente das escolas urbanas, com
métodos e professores adaptados à realidade rural. Seu ensino em todo o Brasil, mas
principalmente em Mato Grosso, serviria como meio de fixar o homem ao solo, ou ele
continuaria sendo vítima da vida urbana que o atraía e o levava a abandonar o campo: “A
razão de tudo isso decorre do fato de não ter a escola rural nem ação eminentemente fixadora
para tornar o homem do campo integrado no meio em que vive, sendo, de outro lado péssimo
disseminador de cultura.”
Outra postura sustentada por Leite (1942) era a de que a escola rural nesses moldes de
nada servia, só levava o nome de escola, não passando de uma política que muitas vezes não
considerava as crianças que viviam em situação diferente da realidade urbana, com
peculiaridades e especificidades, vendo apenas um aluno que deveria aprender a ler, escrever
e contar, entretanto, não oferecendo meios para efetivação desses objetivos no campo, na zona
rural.
Em Mato Grosso, além dos problemas da escola rural até aqui apresentados, acresce-se
outro fator, a baixa densidade demográfica que impedia que a educação rural fosse oferecida
em todas as localidades. Independente das determinações indicadas pelo Regulamento de
1927, que preconizou o atendimento educacional nas localidades onde residissem mais de 20
crianças em idade escolar, não dispensando da obrigatoriedade escolar os núcleos de menor
número, visto ser esse um dever do estado (LEITE, 1942). Desse modo, o ensino rural em
Mato Grosso,
[...] que, até agora, de rural só tem o nome, nenhum bom resultado poderá
oferecer. O período muito breve do ensino (2 períodos); a instabilidade do
professor, que não tendo preparo especializado para “ensinar” na zona rural
desconhece as possibilidades da região e as reações humanas típicas, não
podendo sentir as necessidades do meio; a incompreensão paterna que pensa
fazer favor ao estado mandando seu filho à escola, que lhe inspira profunda
diferença, de lá retirando-o para os dispensáveis trabalhos de campo onde
são escassos braços para a lavoura; o programa inadequado e
incompreensível; a falta de instalações adequadas à aprendizagem de
atividades que interessem diretamente à vida da população, são
circunstâncias que infelicitam e emperram o ensino rural mato-grossense.
(LEITE, 1942, p. 9).

Por isso, Gervásio Leite sugere uma nova reforma no ensino que viesse substituir o
Regulamento de 1927, ainda em vigor, a fim de tornar a escola rural eficiente no tocante à
educação, aos métodos e técnicas específicos para os grupos dispersos nas áreas afastadas. As
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questões ruralistas afloradas no texto do Gervásio Leite foram ao encontro das aspirações do
governo e dos intelectuais brasileiros, a exemplo daquelas veiculadas por Prado (1995) no 8º
Congresso Brasileiro de Educação.
O texto de Prof. Philogonio de Paula Corrêa, apresentado no mesmo evento, integrou o
relatório de 1942 da Diretoria Geral da Instrução Pública de Mato Grosso. Nele, o professor
Francisco Alexandre Ferreira Mendes ressaltou que o ensino evoluía com os passar dos anos e
que, para acompanhar essa evolução, Mato Grosso, não podia ficar alheio aos acontecimentos
do país, se fazendo presente com a participação do citado professor, “cujo texto, O ensino
primário em Mato-Grosso, mereceu, com a honrosa aprovação da douta comissão julgadora,
sua inserção nos anais do VIII Congresso Brasileiro de Educação.” (RELATÓRIO, 1942, p.
2).
Em sua redação, Paula Corrêa expôs a situação da educação mato-grossense e, ao
tratar das questões relacionadas com o ensino nas áreas rurais, dividiu a realidade regional em
quatro setores distintos: 1- o ensino primário nas pequenas cidades e vilas do interior; 2- na
zona rural comum; 3- nas zonas rurais de imigração e 4- na zona do Alto Sertão, seguindo a
mesma divisão proposta no evento.
Com relação ao ensino primário nas pequenas cidades e vilas do interior, Philogonio
apontou como principal problema o fato de a educação não estar ainda de acordo com os
métodos preconizados pela Escola Nova, devido “à falta de formação profissional dos
membros do magistério e à carência de intercambio de ideias entre os professores do ensino
primário dos diversos Estados brasileiros”, como também à falta de material didático para sua
plena realização (RELATÓRIO, 1942, p. 3).
Sobre o movimento escolanovista que se intensificou no Brasil promovendo
“mudanças institucionais de acordo com essa corrente de ideias, revelando preocupações com
o processo de aprendizagem das novas gerações”, a partir da década de 1920. Na primazia do
movimento, o aluno passa a ter a centralidade no processo de ensino aprendizagem (SÁ; SÁ,
2010, p. 196). Dessa forma, a escola deveria ser
[...] organizada de maneira que o trabalho seja seu elemento formador,
favorecendo a expansão das energias criadoras do educando, procurando
estimular-lhe o próprio esforço como elemento mais eficiente em sua
educação e preparando-o com o trabalho em grupos e todas as atividades
pedagógicas e sociais [...] (REVISTA ESCOLA NOVA apud MATE, 2002,
p. 142).

No conjunto das discussões sobre a modalidade escolanovista se encontrava a
aspiração de oferecer uma educação integral para ambos os sexos “[...] de acordo com suas
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aptidões naturais; única para todos, e leiga, sendo a educação primária (7 a 12 anos) gratuita e
obrigatória; o ensino deve tender progressivamente à obrigatoriedade até os 18 anos e à
gratuidade em todos os graus.” (AZEVEDO apud PALMA FILHO, 2010, p. 8). O movimento
escolanovista tinha como proposta uma escola única e gratuita, devendo ser
[...] acessível, em todos os seus graus, aos cidadãos a quem a estrutura social
do país mantém em condições de inferioridade econômica para obter o
máximo de desenvolvimento de acordo com as suas aptidões vitais. Chegase, por esta forma, ao princípio da escola para todos, "escola comum ou
única", que, tomado a rigor, só não ficará na contingência de sofrer
quaisquer restrições, em países em que as reformas pedagógicas estão
intimamente ligadas com a reconstrução fundamental das relações sociais.
(AZEVEDO et al., 1932, p. 5).

As mudanças introduzidas no cenário educacional mato-grossense, de acordo com as
reflexões de Alves (1998), se distanciavam dos objetivos propostos por outros estados do país
que tinham como eixo norteador os princípios da Escola Nova. Para autora,

Enquanto a maioria dos educadores apontava para mudanças radicais no
ensino, os responsáveis pela reforma, em Mato Grosso, reafirmavam os
princípios pedagógicos do Regulamento de 1910. Por isso, pode-se afirma
que a proposta escolanovista não foi aplicada no Estado, na década de trinta,
nem durante o período em que vigorou o Regulamento de 192715 (ALVES,
1998, 149).

Acrescidas às condições pedagógicas, em Mato Grosso, as estruturais também
dificultavam a realização de mudanças no ensino. Dom Aquino Corrêa, em 1920, já sinalizava
que inúmeros entraves existiam para implantação de pensamentos inovadores no sistema
educacional. Tais como:

[...] extensão enorme do território do Estado, população muito disseminada,
escassez de meios faceis de communicação, falta de pessoal habilitado e
disposto a sujeitar-se, com modicos vencimentos, à vida do interior,
insufficiência da receita publica, pouco ou nenhum concurso da parte dos
municípios e, finalmente, fiscalização quasi nulla. (MENSAGEM, 1920, p.
31)

Esses problemas podem ser observados a partir do depoimento da professora Neide
Maria de Amorim, que começou sua carreira docente em escolas isoladas rurais. Ela relata
que no início de sua trajetória profissional a maioria dos professores das áreas rurais, assim
como ela no início da carreira, eram leigos, sem diplomas do Curso Normal, ministrando
15

O Regulamento de 1927 ficou em vigor 30 anos (ALVES, 1998).
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aulas apenas com o conhecimento advindo dos anos iniciais do antigo curso primário (até o 4º
ano).
Amorim16 recorda da primeira escola onde lecionou, em agosto de 1961, a Escola
Rural Mista Francisco Pedroso, em Cachoeira de Bom Jardim, povoado de Chapada dos
Guimarães. Ela, com 15 anos, tinha terminado o 4º ano primário, mesmo tendo sempre
sonhado ser professora, não se sentia preparada para tanto, mas assumiu o desafio. A escola
era de alvenaria, tinha uma sala com um quadro grande para auxiliar o trabalho do professor,
não existindo carteiras:

Era mesa e banco, eu procurava sempre colocar junto da primeira série, da
segunda série, da terceira e da quarta série. Sempre eu pedia para os pais dos
alunos da primeira e da segunda série para terem dois cadernos, um para eles
ficarem com eles e outro para eu levar para casa... eu já vinha... porque se
não fazer isso, eu falo até hoje...o professor não dá conta. Você leva para
casa e vem com a tarefa pronta, você leva os cadernos e dá a tarefa da 1ª e 2ª
série e eles vão escrever, enquanto isso você está no quadro com a 3ª e a 4ª
série. Tem o livro de leitura que ajuda muito, você passa do livro para eles
irem fazendo. (AMORIM, depoimento, 2012).

Sobre as classes multisseriadas, Araújo (2006, p. 2) esclarece que essa organização se
tornou mais frequente nas áreas rurais e que,
[...] embora tenha sido oficializada na segunda fase da educação imperial,
em verdade só passa a existir após a expulsão dos jesuítas, com ou sem
vínculo com o Estado, contando com o apoio de professores ambulantes, os
quais, como andarilhos de fazenda em fazenda, incumbiam-se de levar
instrução de primeiras letras, mesmo que de forma artesanal às crianças e aos
jovens.

Segundo Amorim (2012), o seu curso primário foi cursado na zona rural, em escolas
multisseriadas e quando a mesma foi lecionar também era para uma sala com essa mesma
característica. Para ela, mesmo havendo somente uma sala para todos os níveis do curso
primário, era possível estabelecer critérios para a promoção dos alunos de uma série para
outra. Para isso, ela utilizava como critério: se o aluno soubesse ler sem soletrar, este era
promovido para a 2ª série, para 3ª tinha que ler, escreve e contar. Na 4ª série o aluno deveria
dominar as quatro operações e a tabuada 0 a 10. A professora Amorim,
16

A Profa. Neide Amorim foi selecionada para esta pesquisa por vivenciar as práticas da escola rural antes
mesmo de ter frequentado o curso primário de sua localidade (em Chapada dos Guimarães) no início da década
de 1950, pois a mesma convivia com as docentes que ministravam aulas no final da década de 1940 e que
posteriormente foram suas professoras no ensino primário. (AMORIM depoimento 2012). Outro critério que
influenciou na escolha da citada professora para a entrevista foi o fato da mesma ter a visão de diversos ângulos
da escola rural, pois Amorim foi aluna, professora, coordenadora pedagógica e diretora de uma escola dessa
modalidade no estado.
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[...] procurava colocar junto os alunos da 1ª e 2ª, da 3ª e da 4ª série, e pedia
para os pais dos alunos da 1ª e da 2ª série para comprarem 2 cadernos. Um
para ele usarem na escola e o outro para eu levar para casa e passar
atividades. Porque se eu não fizesse isso, não dava conta de dar aulas para
todos. (AMORIM, depoimento, 2012).

Essa estratégia era utilizada pela citada professora a fim de que, ao chegar à escola, no
outro dia, ela passaria o conteúdo no quadro para 3ª e 4ª série e pediria para os alunos da 1ª e
2ª série que realizassem as atividades do caderno que ela havia trazido de casa. Amorim relata
que uma prática comum era “a decoreba”. Passavam horas soletrando ou até mesmo catando a
tabuada, repetindo-a inúmeras vezes para memorizá-la. Assim também era feito com seus
alunos, que deveriam memorizar o conteúdo da tabuada e dos “pontos”, como por exemplo, o
descobrimento do Brasil e depois reproduzi-lo para a professora.
As dificuldades de se lecionar em uma escola rural iam sendo superadas
cotidianamente pelos professores, pois, segundo a depoente, ela não podia “nem sentar, tem
que ficar em pé acompanhando tudo”, pois nas escolas isoladas as professoras tinham até 60
alunos por sala. Para tomar a lição, não costumava chamá-los à frente, ao quadro, pois,
segundo ela, “tem professor que chama aluno por aluno, eu nunca fiz isso, eu vou de carteira
em carteira, para facilitar a tomada de lição.” (AMORIM, depoimento, 2012).
Na década de 1960, a professora Neide foi morar em Cachoeira Rica, outro povoado, a
30 km do município do município de Chapada dos Guimarães17, sendo lotada na Escola Rural
Mista de Cachoeira Rica, estabelecimento escolar transferido da comunidade de Baús, por
meio do Decreto-Lei no 274, de 26 de maio de 1939. Ela contou que havia muita diferença
entre a escola Francisco Pedroso e a deste novo local de trabalho:
Eu senti diferença de lá para aqui porque aqui tinha mais facilidade porque o
dono do lugar ajudava, ele dava giz ele dava caderno, dava lápis, era uma
fazenda. Quando chegava perto do início do ano letivo, eles perguntavam
que dia que iria começar as aulas, e na semana que ia começar eles vinham
com caixa de giz, duas três caixa de caderno, a esposa do dono da fazenda
trazia muitos livros para mim, me ajudava muito, então eu tinha essa ajuda
aqui. (AMORIM, depoimento, 2012).

Sobre a utilização do livro didático, ressaltou que naquele tempo esse material escolar
auxiliava muito no planejamento das aulas, era um norte para ela saber qual conteúdo deveria
ser ministrado nas séries, então ela
[...] pegava o livro e contava tudo... como por exemplo, o livro tinha 50
páginas...março, abril, maio, junho, julho era férias, agosto setembro outubro
17

O município de Chapada dos Guimarães fica a 64 km de Cuiabá, capital de Mato Grosso.
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novembro, era certinho oito meses, em 4 meses você dava a metade do livro
e nos outros 4 meses o resto. Pegava meu livro e dividia no meio e marcava,
vamos supor: são 50 páginas, aí eu dividia essas 50 páginas em 4 meses e no
final de cada mês eu fazia uma provinha para ver como que os alunos
estavam. (AMORIM, depoimento, 2012).

Profª. Neide explica que procurava ensinar do mesmo modo que sua professora a
ensinou no primário, esclarecendo ainda que sua sala na Escola Rural Mista de Cachoeira
Rica era integrada por 60 alunos:

Tinha uma mesa só e muitos bancos, eu pedia para os pais para fazerem
bancos de madeira e eles faziam, a casa era de palha quando chovia
começava a pingar lá dentro, eu fazia mutirão com os pais e eles cobriam a
sala para mim, nunca tive dificuldade com os pais, éramos unidos, quando
marcava reunião, a escola ficava cheia e se quisesse marcar um almoço no
colégio, todo mundo ajudava. (AMORIM, depoimento, 2012).

A facilidade de criação de escolas na zona rural comum também foi alvo de críticas,
apresentadas no 8º Congresso Brasileiro de Educação. O Prof. Philogonio de Paula Corrêa
observou que bastava apenas um abaixo-assinado endereçado ao governo do estado e na
inspeção, realizada por um dos inspetores gerais, sendo verificada a inexistência das
condições prescritas no Regulamento de 1927, como prédios adaptáveis à vida escolar e 30
crianças residindo no entorno do prédio indicado para a escola, para ocorrer a criação seguida
de sua instalação (RELATÓRIO, 1942). Ainda sobre o assunto, o Prof. Philogonio
acrescentou que:
A escola instala-se muitas vezes, em um rancho diferente do que foi
apresentando à inspeção, sem mobiliário apropriado, e a professora fica na
completa dependência do murubixaba do lugar. Desambientada, sujeita aos
caprichos do dono da casa, falha de todos os recursos de alimentação e de
remédios, segregada, julga-se infeliz, e, quando tem forças reage e consegue
mudar-se para outro meio onde, muitas vezes, vai encontrar os mesmos ou
novos embaraços. (RELATÓRIO, 1942, p. 5).

Quando não conseguia transferência, a professora, com o início do novo ano letivo,
retornava para a escola, muitas vezes sem estímulo, dadas as dificuldades a serem enfrentadas
no cotidiano laboral. Tal situação acarretava dificuldade de encontrar um professor que se
predispusesse a ministrar aulas nestas localidades, passando a se constituir como a última
opção para se trabalhar: “o serviço que resta depois de todos os outros terem desaparecido ou
sido suprimidos pelo Estado.” (AMIGUINHO, 2005, p. 15).
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Nestes contornos, a escola rural acabou por absorver os professores em início de
carreira e que almejavam obter experiência e currículo para pleitear uma vaga nas escolas
urbanas e/ou professores leigos. Foi o que ocorreu com a professora Arlinda Alves de
Almeida, normalista formada na Escola Normal Pedro Celestino18, nomeada em 1941 por
Francisco Alexandre Ferreira Mendes, diretor geral da instrução pública de Mato Grosso, para
Escola Rural Mista de Bauchí19, criada em 1923, pelo Decreto no 625, de fevereiro do mesmo
ano, no município de Rosário Oeste-MT20.
No ato de nomeação, aos 8 de julho de 1941, encontra-se registrado: “O interventor
Federal, resolve nomear a normalista Arlinda Alves de Almeida para exercer, interinamente, o
cargo de professora da escola rural mixta de ‘Bauchí’, município de Rosário Oeste.” (ATO
DE NOMEAÇÃO, 1941), como mostra o documento a seguir:

Foto 07: Ato de Nomeação, 1941.
Fonte: ALMEIDA (Acervo Pessoal),
Rosário-Oeste – MT.

18

Foto 08: Ato de Nomeação, 1941.
Fonte: ALMEIDA (Acervo Pessoal)
Rosário-Oeste – MT.

O prédio do Liceu Cuiabano, inaugurado em 1880, abrigava, além do Curso de Ciências e Letras, a Escola
Normal Pedro Celestino.
19
Na documentação, o nome da povoação aparece com diferentes nomenclaturas: Bauxi, Bauchy e Bauchí. Para
esse trabalho optou-se por adotar Bauchí, pois foi à grafia de maior frequência nas fontes documentais.
20
Rosário Oeste, como inúmeras cidades de Mato Grosso, teve sua fundação ligada à descoberta de ouro na
região. Por volta de 1750, chegaram à região os primeiros moradores e, no século XIX, o povoado foi transferido
para o lugar atual. “Elevado à categoria de vila com a denominação de Nossa Senhora do Rosário do Rio Acima,
pela lei provincial nº 8, de 25-06-1861, desmembrado do município de Cuiabá”. Elevado á condição de cidade
com a denominação de Rosário Oeste, pela lei estadual 772, de 16-07-1918. Entre 1936 e 1937, ocorreram novas
divisões territoriais foram criados dois distritos: Araras (este distrito passou a se chamar Bauchí) e Nobres, por
meio do Decreto nº 583, de 1948, são criados os Distritos de Arruda e Praia Rica (IBGE, 2011, p.1).
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Essa fonte documental vem de encontro às afirmativas de que era muito difícil ter
professoras normalistas nas escolas rurais. A professora Arlinda Alves de Almeida nasceu aos
9 de fevereiro de 1921, atualmente com 91 anos. Lembra dos tempos em que lecionou nessa
escola rural e conta que escolheu ser professora por gostar muito de ler. Após terminar o
primário, em 1937, sua madrinha encontrou uma família em Cuiabá que a acolheu para
terminar os estudos. Em 1940, Arlinda concluiu o magistério e voltou para Rosário Oeste,
onde ficou esperando sua nomeação, “porque naquela época, as normalistas não ingressavam
direto no grupo escolar, tinham que trabalhar na escola rural para depois ser promovida para o
grupo escolar.” (ALMEIDA, depoimento, 2012).
Sobre o provimento de professores efetivos para escola urbana, a norma prescrevia
que o profissional da educação tivesse pelo menos um ano de exercício do magistério nas
escolas rurais e, para os grupos escolares, esse tempo aumentava para dois anos de
experiência nas escolas das áreas rurais (REGULAMENTO, 1927). Essa foi uma situação não
só enfrentada por ela, mas também por outras colegas do Curso Normal, como conta
professora Arlinda:
Nessa época, tirava-se o magistério em Cuiabá e não vinha trabalhar nas
escolas da cidade, tinha que trabalhar na zona rural, tanto que tinha uma
colega de classe, que foi para Barra do Bugres, nesse tempo não tinha
condução, passou lá em casa chorando, foi carroça, uma foi para Correnteza,
outra para Timbozal, eu fui para o Bauchí, assim que foi, depois que ia para
as escolas do centro. (ALMEIDA, depoimento, 2012).

Ela foi trabalhar na escola de Bauchí, “uma escola pobre, eram dois quartos, uma
cozinha, eu morava na escola [...] eu, minha mãe e minhas duas irmãs; eu tinha 20 anos
quando fui lá para o sítio”. Era muito bom. Sobre a vida na roça, a professora acrescenta: “a
gente tinha que trabalhar, durante o dia, era uma beleza, eu tinha medo de noite porque era
escuro, eu chorava demais, a vizinhança era composta por pouca casa, de noite era um
desespero, eu fechava a porta com a chave e um toco grande, com medo de onça, chorava de
mais lá e depois acostumei.” (ALMEIDA, depoimento, 2012).
Diante desses acontecimentos, infere-se que os professores enviados para as escolas
rurais “[...] não estão preparados para ela. São rapazes e moças, crescidos na cidade, formados
nas escolas das cidades, modelados por feitio, gostos, costumes, aspirações características da
cidade e que vão para a roça sem entendê-la, desgostosos, desintegrados.” (GRISI, 1942, p.
3).
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A professora conta que a escola era de adobe, coberta com sapé, com chão de terra
batida e tinha o pote de água, para que ela e os alunos bebessem, “uma pobreza, porque era no
sítio, mas era tudo arrumadinho.” Quando ela precisava ir à cidade, tinha que andar léguas,
atravessar córrego, porque não tinha carro e nem charrete, por isso, sempre trazia um menino
maior para ajudar a buscar mantimentos para casa (ALMEIDA, depoimento, 2012). Os
materiais para escola ela ia buscar em Cuiabá. A professora lembra que era no Departamento
de Educação, mas que ela não tem certeza do nome e, “vinha de tudo, caderno, tabuada, giz,
caneta tinteiro, livros... eram cartilhas, não faltava material”. Sobre o ensino e seus alunos, a
Arlinda lembra que:
Na escola rural ensinava somente o básico, os alunos eram uns meninos bons
umas meninas boas, tudo para eles era novidade, o papel o lápis, borracha
[...]. Estudavam tudo junto porque ninguém sabia nada, foram aprendendo,
uns tinha mais facilidades do que outros, mas todos aprendiam. Os alunos
sentavam no banco, não tinha conforto, tinha os bancos e a gente distribuía,
os meninos ficavam de um lado e as meninas na frente. (ALMEIDA,
depoimento, 2012).

Dessa forma, “uma vez que nas escolas isoladas e rurais, além da falta de condições
materiais, os professores eram, na maioria, despreparados para o magistério. Nestas escolas
era oferecido um ensino distinto, inferior [...]” (ALVES, 1998, p. 118). Essa situação ocorria
em consonância com as determinações do Regulamento de 1927 (p. 164), que estabelecia
como finalidade da escola rural “ministrar a instrução primária rudimentar; seu curso é de
dois anos e o programa constará de leitura, escrita, as quatro operações sobre números
inteiros, noções de história pátria, geografia do Brasil e especialmente de Mato Grosso e
noções de higiene.”
As dificuldades para estudar na zona rural não se resumiam somente na falta de
infraestrutura dos estabelecimentos escolares, mas também dos materiais pedagógicos, de sua
distância da casa dos alunos, devendo estes percorrer longa distância para chegar à escola.
Sobre o assunto, a mesma professora esclarece:
Eles vinham a pé, o sítio onde eles moravam era um pouco longe, a escola
atendia os sítios vizinhos, vinham tudo limpinho, cabelo penteado, alguns de
pé no chão, pois não tinham calçado. Tudo pobrezinho, levavam bananinha
para comer no recreio, mamãe fazia bolo de arroz, eles compravam, porque
era difícil no sítio, aquela pobreza daquele tempo. Eu ganhava presentes,
periquitos, penca de bananinha, banana da terra, eu agradava eles também.
Quando eles já sabiam ler e escrever um pouquinho, no outro ano não
vinham mais, assim que era, mas no outro ano chegavam alunos novos.
(ALMEIDA, depoimento, 2012).
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Nessa perspectiva, o professor da escola rural deveria, além de ensinar a ler, escrever e
contar, fazer o papel de “[...] o enfermeiro e conselheiro. Ele era visto pelos pais de seus
alunos como um conhecedor dos problemas e capaz de minorar seus sofrimentos” (LEITE,
1942, p. 17), porque nas áreas rurais, muitas vezes, a escola era a única instituição presente e
o professor representava o saber na localidade: “O ensino rural é o mais sacrificado. Legislase para a cidade e impõe-se, como leito de procusto, uma legislação ao campo. Ninguém foi
antes observar a vida rural e perscrutar seus problemas e suas possibilidades.” (GRISI, 1942,
p. 3). As informações sobre os alunos e como eles iam arrumados para a escola rural21 podem
ser observadas na ilustração 09:

Foto 09: Alunos da Escola Rural Mista de Pedras, Alto Paraguai-MT, 1961.
Fonte: LARA, (Acervo Pessoal) Alto Paraguai-MT.

Observa-se que os alunos, por vezes, vestiam suas melhores roupas para ir à escola; as
meninas, com cabelos penteados, com tiara no cabelo e calçadas, diferente dos meninos que
se encontravam com os pés descalços, como relatos das professoras, Neide e Arlinda.
A vida não era difícil só para os alunos, mas também para as professoras. Os
problemas, segundo a professora Arlinda, eram superados porque sua mãe trabalhava muito e
não deixava a família passar necessidades. Quando precisava, ia a Rosário Oeste comprar

21

O Professor Davi, professor leigo, ministrou aulas na Escola Rural Mista das Pedras, no Sítio das Pedras em
1961, no município de Alto Paraguai-MT.
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coisas para casa, no intuito de ajudar na sua manutenção. Sua mãe começou a criar galinhas.
Ela lembra como foi difícil se adaptar à vida no sítio:

Nunca tive ajuda de governantes, a única ajuda que tive era do pessoal lá do
sítio. Quando chegamos lá, tinha pouca casa, a lavoura não era adiantada,
depois que foi chegando e tiveram mais casa, mais lavouras e aumentou a
fartura, eles me ajudavam com mantimento. Trabalhei 14 anos em Bauchí, aí
que o diretor do Grupo Escolar Afonso Pena me promoveu para Rosário, eu
gostei muito dos 14 anos que passei lá no sitio. (ALMEIDA, depoimento,
2012).

As particularidades apresentadas nos relatos das professoras são capazes de aguçar o
imaginário e transportar o pensamento para uma realidade vivida no passado, mas, se
recuperada, tomava forma, por meio da escrita.
O cotidiano escolar das professoras era cheio de privações, mas elas tiveram que se
adaptar à nova realidade que se apresentava na carreira. De acordo com Corrêa, referenciado
por Mendes (RELATÓRIO, 1942, p. 5), a professora que conseguia se adaptar na zona rural e
conseguia desenvolver seu trabalho com os recursos disponíveis, em vista do programa a
lecionar, enfrentava outra dificuldade, corriqueira nas áreas rurais, qual seja a evasão escolar.
Isso porque, “a criança rural, em determinadas épocas, precisa ajudar os pais nos serviços de
vigilância do arrozal, na colheita ou no ato de bater feijão, prejudicando a frequência e o
ensino.” Essa parece se constituir a realidade da maioria das crianças que vivem nas áreas
rurais, pois, muitas vezes, as famílias não possuem meios para poder pagar trabalhadores para
lidar com a terra, contando exclusivamente com a mão de obra familiar, incluindo a das
crianças. Contudo, ocorrem casos diferenciados em que a família se organiza para que as
crianças não faltem às aulas, como foi o caso da família de Maurício José de Almeida 22, aluno
da Escola Rural Mista da Povoação de Arruda, na década de 1950, município de Rosário
Oeste-MT. Atualmente com 70 anos, Maurício lembra com carinho dos tempos da escola na
roça.
A Escola Rural Mista da Povoação de Arruda se localizava na Fazenda Paribó e
atendia a demanda de alunos do “Sítio Bocaina, que era um sítio perto da Fazenda Paribó, no
Arruda, do Pinduival, outro sítio que era mais longe ainda.” Sobre a escola, Maurício relata:
“a escola era um prédio organizado, nós estudava tudo na mesa, não tinha cadeira, não tinha
22

O aluno da Escola Rural, Maurício foi selecionado para participar deste trabalho devido ao fato de sua família
morar nas proximidades da fazenda Paribó desde a criação da escola na década de 1940. Outro critério que
contribui para participação do mesmo na pesquisa, foi por este ser o mais novo de 3 irmãos, todos alunos da
Escola Rural Mista da Povoação de Arruda. Maurício, mesmo antes de frequentar oficialmente a essa escola, já
participava de seu cotidiano, indo às festividades escolares.
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nada, tinha uma mesa grande, e colocava um banco de cada lado e o professor colocava um
pouco de criança para cá e outra para lá, porque não tinha cadeira.” (ALMEIDA, depoimento,
2012). O prédio da escola, nos dias atuais, persistiu à ação do tempo e ainda existe na Fazenda
Paribó.

Foto 10: Escola Rural Mista da Povoação de Arruda, Rosário Oeste-MT, Década de 1940.
Fonte: ALMEIDA (Acervo Pessoal), Rosário Oeste-MT.

A Escola Rural Mista da povoação de Arruda foi criada pelo Decreto no 240, de 20 de
março de 1933, enquanto escola masculina e passou à categoria de escola mista pelo Decreto
no 315, de 16 de junho de 1947. Maurício iniciou os primeiros estudos nessa escola, em 1951,
com 9 anos, e explica que a ela era construída de adobe, com telha comum, com piso feito de
cimento e tinha um banheiro separado para os alunos, que eram em número de 18. Lembra
ainda que para chegar à escola, Maurício andava 10 quilômetros: “Era longe para ir e não
tinha condução para escola, saía 6h00 horas da manhã e chegava na escola 7h30. Nós íamos
correndo para não chegar atrasados; quando ia para colégio nós assoviava para chamar os
colegas pelo caminho, porque íamos todo para o mesmo rumo.” (ALMEIDA, depoimento,
2012).
Para ir à escola, Maurício lembra que sua mãe fazia um “bornalzinho de pano para
guardar o livro, o lápis e o raspador; mamãe arrumava uma farofa de ovo para comer no
recreio; cada um pegava sua latinha na escola e ia lá do lado para comer sua matula.”
(ALMEIDA, depoimento, 2012).
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Os alunos iniciavam no mesmo ano de estudo (1º ano) e quando um grupo era
promovido para o 2º ano, ficavam separados dos que não haviam conseguido, desenvolvendo
atividades diferenciadas. “Naquele tempo, vinha os materiais de graça para a escola, só
quando acabava que os pais tinham que comprar.”
O responsável pela escola na Fazenda Paribó, na década de 1950, era o Professor
Gumercindo, carinhosamente chamado, por Maurício, como Mestre Gumercindo. “Ele não
gostava de brigas no colégio; se na hora do recreio os meninos brigassem, ele, no outro dia, já
não liberava o bola para brincadeira e eles ficavam uma semana sem ninguém jogar bola,
ficavam todos sentados na hora do recreio e ninguém ia brigar, porque ele não gostava disso.”
(ALMEIDA, depoimento, 2012).
Ainda segundo Maurício, era um tempo bom, divertido, mas não era só brincadeira,
pois, quando seus irmãos e ele chegavam da escola, sua mãe falava: “crianças, vocês
chegaram mais têm que ir para roça, porque seu pai já está lá”. A família não retirava as
crianças da escola para trabalhar no campo, remanejava os horários para que os mesmos
tivessem oportunidade de estudar e ajudar nos afazeres no sítio. Maurício explica também que
não demorou muito para sair da escola rural de Arruda, estudou lá até o segundo ano, porque
sua família se mudou para o sítio Pescaria. Sobre esse episódio ele lembra com carinho: “o
mestre queria que eu ficasse com ele para estudar, mas meu pai não permitiu.” (ALMEIDA,
depoimento, 2012). Nas palavras de Maurício, percebe-se o apreço que ele tinha pela escola e
por tudo que viveu na Fazenda Paribó.
A presente pesquisa buscou retratar o período educacional em que ele viveu na escola
rural, perpetuando esse momento por meio da escrita. “A esta escrita que invade o espaço e
capitaliza o tempo, opõe-se à palavra que não vai longe e que não retém. [...] A palavra é,
aqui, o corpo que significa. [...] Caracteres traçados sobre um papel” capazes de reconstruir os
fatos históricos (CERTEAU, 1982, p. 216).
A fazenda Paribó foi vendida para um senhor de Rosário Oeste e a escola continuou na
mesma localidade até meados da década de 1950, quando o filho do fazendeiro foi para São
Paulo e vendeu a fazenda. A escola foi fechada e os alunos transferidos para a escola do
Cedral (ilustração 11).
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Foto 11: Escola Rural Mista de Cedral, Rosário Oeste-MT, Década de 1969.
Fonte: ALMEIDA (Acervo Pessoal), Rosário Oeste-MT.

A Escola Mista de Cedral foi criada pelo Decreto de no 268, de 12 de maio de 1933. O
prédio foi inaugurado no governo Pedro Pedrossian, em 1969, e atualmente, comporta duas
salas de aulas, uma diretoria, banheiros feminino e masculino e uma cozinha.
O último ponto ressaltado no texto de Philogonio sobre as escolas rurais refere-se à
zona rural de imigração. O professor pondera que as crianças da fronteira, embora nascidas no
Brasil, não se adaptavam facilmente à educação nacional, salvo se a mãe fosse brasileira,
porque em tal caso predominavam os costumes desta. Caso contrário, não aprendiam a língua
portuguesa e nem sentiam necessidade dela (RELATÓRIO, 1943). Diante disso, “a
importância assumida pela educação residia na crença de que esta era a esfera que
pavimentaria a construção da nacionalidade, entendida em termos de unidade territorial,
moral, cultural e política.” (CAMARGO, 2010, p. 5).
Em Mato Grosso, o censo populacional de 1940 mostrou a “presença de 20.502
imigrantes no Estado, sendo 3.276 de origem alemã, espanhola, italiana, japonesa e
portuguesa e 17.216 de outros países da América do Sul.” (ALVES, 1998, p. 134). Uma
dessas colônias de imigrantes se instalou em Campo Grande, sendo a história de sua
construção destacada nas palavras de Rodrigues (1949, p. 5):

Há lustros, 3 homens, srs. Guenka Yoshuke, Ykehara Jiro e Yonamine
Foichi pisaram êste rincão de Mato Grosso, iniciando uma colônia que hoje
pode ser cognominada, sem favor nenhum, o celeiro de Campo Grande.
Seguindo suas pegadas, outras famílias para aqui vieram e, hoje, êsse três se
acham multiplicados de tal forma que o seu número se eleva a perto de 300
pessoas.
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Nessa colônia havia uma escola (RODRIGUES, 1949, p. 6) que há muitos anos vinha
alfabetizando e instruindo crianças da região. Mesmo considerada modesta, com
características de zona rural, era motivo de orgulho para os moradores da colônia japonesa,
pois, segundo o autor, nela “[...] se tem plasmado o espírito de centenas de jovens, que irão
construir o Brasil do Futuro.” (Ilustração 12).

Foto 12: Escola da Colônia Japonesa, Campo Grande-MT. Década de 1910.
Fonte: BITTAR; FERREIRA, 1999, p.171.

Após explanar sobre a zona migração, Philogonio Corrêa, passa a ressaltar questões
referentes às escolas nas zonas do Alto Sertão e ressalta a ausência de controle sobre elas,
aclarando somente sobre a prestação de assistência aos aborígenes do Brasil, através do
Serviço Nacional de Proteção aos Índios. Este serviço mantinha em cada Posto indígena uma
escola de assistência, educação e nacionalização. Eram escolas mistas, de um só tipo, em que
se ministravam, além da leitura, escrita e as quatro operações, também trabalhos manuais e
noções de agricultura.
Após exposição, o professor Philogonio Corrêa concluiu sua fala apresentando ações
propositivas para a melhoria do ensino rural, como a formação profissional adequada, revisão
dos programas de ensino, equiparação quanto à duração dos cursos rurais com os urbanos:
“estabelecer com a obrigatoriedade do ensino, a fundação dos Clubes Agrícolas junto aos
grupos escolares e escolas reunidas, de um modo geral, e de modo especial, junto aos que
estão sediados nas zonas agrícolas.” (RELATÓRIO, 1943, p. 10).
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Acrescido a estes, ressaltou a importância do ensino moral, “com a tarefa de ministrar
preceitos e noções com que se logre incutir no espírito infantil a consciência dos deveres, o
amor às cousas nobres, orientando-o sobre o modo de proceder para com os seus
semelhantes” e, por fim, uma remuneração digna ao professor do magistério primário,
colocando-o em posição honrada, capaz de corresponder a todas as necessidades da vida, sem
estar na dependência de usuários. “Assim, terão os abnegados servidores da Pátria, na
humildade e nobreza do seu mister, o estímulo necessário para o desempenho da missão a
mais elevada a patriótica, de cujo desempenho dependem a segurança e prosperidade da
Pátria.” (RELATÓRIO, 1943, p. 10).
Percebe-se que as informações veiculadas pelos professores Gervásio Leite e
Philogonio Corrêa, acrescidas dos relatos de professores e aluno, convergem e se
complementam, apresentando características que possibilitam conhecer a realidade desta que
foi uma das maiores responsáveis pela instrução pública e gratuita no estado, a escola rural
mato-grossense.

3.3 O processo de expansão da Escola Rural em Mato Grosso

Enfrentei pedaços difíceis de minha vida como professora. Certa vez, fui
a cavalo de Barra dos Bugres até Cáceres. Chovia muito, a lancha não
podia passar, porque os bancos de areia atrapalhavam. Então, como as
aulas estavam para começar em fevereiro, resolvi enfrentar a viagem a
cavalo. Quando chegou no meio da viagem, o rio encheu e não pudemos
seguir em frente. [...]. Então ele (o bugre) arrumou um gamelão grande,
desses de fazer rapadura, amarrou uma correia na asa da gamela comigo
dentro. Assim pegamos a última balsa que ia passando em Barra dos
Bugres, e eu não cheguei tarde a Cáceres para o início das aulas
(MALHADO, 1990).

O relato da professora Esmeraldina Malhado, que lecionou em uma escola rural de
Mato Grosso na década de 1930, deixa transparecer as dificuldades de se trabalhar nas escolas
rurais do estado. A citada professora ministrou aula nas escolas de Cáceres, Barra dos Bugres,
Aquidauna e Anastácio, durante mais de 30 anos, e se aposentou no ano de 1950. Professora
leiga, Esmeraldina explica que no tempo em que terminou o ensino primário não havia escola
para formação de professores: “Terminado o primário, prestei concurso para professora;
naquele tempo não havia ainda Escola Normal, e quem se julgasse preparada fazia concurso;
se passava, era nomeada e começa a lecionar. Lembro-me que o governador Pedro Celestino
foi assistir as nossas provas.” (SÁ ROSA, 1990, p. 96). Infere-se que a realidade vivenciada
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por Esmeraldina pode ter sido comum na carreira profissional de muitos professores matogrossenses. Isso porque a escola rural se constituía na instituição educacional que mais se
expandiu em Mato Grosso no período de 1927 a 1945.
A escola isolada rural em Mato Grosso, após ter recebido essa designação, pelo
Regulamento da Instrução Pública de 1927, passou a ser referência, na maioria das fontes
documentais somente como Escola Rural. Em 1930, essa instituição constituía uma das
preocupações dos governantes. A falta de instalações e material pedagógico apropriado para
as escolas rurais “[...] a impossibilidade de encontrar professores diplomados para regel-as e a
ausencia quasi absoluta de fiscalização, nos autorizam a considerar como insignificante ou
nulla a contribuição de uma grande parte dellas para a instrucção da infância residente fora
das cidades e das villas.” O ensino nessas instituições educacionais era considerado
ineficiente, não justificando as despesas gastas pelo Estado (MENSAGEM, 1930, p. 39-40).
Em 1939, a matrícula nas escolas primárias em Mato Grosso alcançou um total de
20.699 alunos, distribuídos em 26 escolas. Destas, 166 eram Escolas Rurais instaladas nos
seguintes municípios:

Tabela 07
Número de Escolas Rurais em Mato Grosso

MUNICÍPIOS
Cuiabá
Diamantino
Rosário Oeste
Livramento
Poconé
Cáceres
Mato Grosso
Santo Antônio
Corumbá
Aquidauana
Miranda
Porto Murtinho
Bela Vista
Hérculanea
Nioaque
Campo Grande
Paranaíba
Três lagoas
Ponta Porã
Maracajú
Entre Rios
Lageado
Alto Paraguai

Nº DE ESCOLAS
33
03
15
07
07
09
01
18
06
02
03
03
01
08
02
04
04
06
05
02
01
04
04
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Araguaiana
06
Guajará Mirim
09
Alto Madeira
03
Fonte: RELATÓRIO, APMT – 1940, p. 11-12.

No ano de 1939, Mato Grosso era composto por 26 municípios e sua economia se
destacava no cenário brasileiro. “Várias construções suntuosas foram edificadas nas principais
cidades de Mato Grosso e, especialmente, em Cuiabá, como forma de consolidar a sua
condição de capital [...]” (ALVES, 1998, p. 117).
A educação tinha lugar de destaque nas mensagens dos governantes, como relata o
interventor de Mato Grosso, Júlio Müller: “Posso assegurar que tem mesmo sido uma das
preocupações máximas de um sistema adequado e cabal de escolas primárias, assim urbanas
como rurais, segundo as condições locais e sociais, provendo ainda cada uma delas de
material didático suficiente e de boa qualidade” e, para comprovar suas afirmações, apresenta
o mapa do estado com a distribuição das escolas (RELATÓRIO, 1939-1940, p. 7).

Mapa 01: Escolas primárias em Mato Grosso 1939.
Fonte: RELATÓRIO, APMT - 1940, p. 9.
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O mapa indica a localização dos grupos escolares, escolas reunidas, escolas urbanas,
escolas distritais, escolas rurais e escolas regimentais em todo Estado, representadas por
pontos. Observa-se que a maior concentração de escolas encontrava-se entre os municípios de
Cuiabá, Santo Antônio e Rosário Oeste, corroborando com as informações trazidas na Tabela
07.
Até a década de 1945, período delimitado para essa dissertação de Mestrado, a
expansão da escola rural não foi tão significativa, como indica os relatórios e mensagens de
presidente de presidentes do estado de Mato Grosso, como nas décadas de 1950 e 1960, fato
esse, que leva-nos a traçar caminhos futuros para a pesquisa sobre a Escola Rural em Mato
Grosso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudar as Escolas rurais em Mato Grosso foi enveredar por caminhos que, num
primeiro momento, se apresentavam indecifráveis. Tinha-se uma farta documentação que a
cada página ressaltava a precariedade, a falta de profissionais habilitados para o magistério, a
dificuldade de acesso aos locais, falta de estrutura física e pedagógica em que se encontravam
as escolas nas áreas isoladas dos centros urbanos, levando-se em consideração que em Mato
Grosso (uno), devido à sua grande extensão territorial e pouca densidade demográfica, difícil
se tornava diferenciar o urbano do rural.
Para não cometer enganos referentes à tênue linha que demarcava as duas áreas,
optou-se em utilizar as determinações do Regulamento de 1927, visando compreender onde
poderia estar localizada cada modalidade escolar. O Regulamento explicitava que: as escolas
isoladas urbanas se localizavam até 3 km da sede do município; as escolas isoladas rurais, a
mais de 3 km da sede do município; as escolas isoladas noturnas, até 3 km da sede do
município; as escolas reunidas, num raio de 2 km da sede do município, e os grupos escolares
até 2 km da sede municipal. Após estabelecer esse norte, houve a necessidade de trilhar novos
caminhos a procura de maiores esclarecimentos sobre a temática em estudo.
Como já se tinha selecionados documentos nos arquivos de Mato Grosso, como no da
Casa Barão de Melgaço e no Arquivo Público de Mato Grosso, dentre outros que traziam
informações sobre as escolas rurais do estado, partiu-se para a leitura dessas fontes, momento
em que surgiram inquietações como: se a escola rural descrita nas fontes documentais, se
apresentava tão defasada pedagógica e estruturalmente, como explicitavam os documentos,
por que as escolas rurais eram as que mais se expandiam no estado? Como seria o cotidiano
de uma escola rural na visão de pessoas que dela participaram? Para buscar essas e outras
respostas, a fim de complementar e/ou contrapor o que apregoava a legislação estadual entre
as décadas de 1920 e 1940, nasceu a necessidade de coletar depoimentos que revelassem o
cotidiano da escola rural mato-grossense entre 1927 e 1945.
As fontes documentais escritas traziam indicações das escolas existentes no estado,
mas havia um distanciamento entre a localização delas nas décadas de 1920 e 1940 para os
dias atuais, sem qualquer evidência documental. A decisão foi visitar os municípios, além de
Cuiabá, onde se realizaram um maior número de unidades escolares rurais descritas nos
documentos estudados. Dessa forma, foram escolhidos os municípios de Chapada do
Guimarães, Rosário Oeste e Diamantino.
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A receptividade da população do interior de Mato Grosso contribuiu muito para a
pesquisa. Uma professora indicava outra, que indicava um aluno e que dava pistas de escolas
rurais cujos prédios persistiram ao tempo, estando ainda “em pé”, e assim foi se desenhando o
percurso da pesquisa. Tendo como referência as fontes documentais e orais, pode-se ter outro
olhar sobre a escola rural que, às vezes convergia e outras divergia das fontes documentais.
As convergências entre as fontes documentais e orais se pautaram no fato de que nas
escolas rurais mato-grossenses havia escassez de material pedagógico, de estrutura física, de
corpo docente habilitado para o magistério, assim como quanto à dificuldade de acesso ao
local, devido as longínquas localidades.
Mesmo que o Regulamento da Instrução Pública determinava que o professor
normalista, em início de carreira, deveria ter 2 anos de experiência docente em escolas rurais,
nos dados expressos nas fontes documentais, professores diplomados nas Escolas Normais
surgiram através dos depoimentos, visto que raramente aparecia nas fontes documentais. Por
isso, o depoimento da Profa. Arlinda foi muito importante para a pesquisa.
Nele, a professora narrou que ao término do curso na escola Normal Pedro Celestino,
cursado em Cuiabá no ano de 1941, ela foi nomeada para trabalhar em uma escola rural
situada em Rosário Oeste. A citada professora em seu depoimento esclareceu que as
normalistas de famílias abastadas de Mato Grosso raramente iam dar aulas nas escolas rurais,
sendo lotadas, em sua maioria, nos grupos escolares e escolas reunidas. Para a escola rural,
segundo a mesma, eram designadas professoras normalistas cujas famílias não pertenciam a
uma classe social privilegiada econômica e politicamente, imperando nesse tipo de escola as
professoras leigas, com formação primária.
A escola, na visão da professora leiga (Almeida), apesar de ser rudimentar,
característica apregoada pelo Regulamento de 1927, contribuía em grande escala para o
acesso à educação, uma vez que era a chance das crianças estudarem e aprenderem,
principalmente, a ler e escrever. Percebe-se a importância da escola rural na fala da citada
professora, ao narra o fato das crianças virem de localidades distantes, andando, a cavalo e de
charrete, trazendo o almoço, pois o retorno para casa ultrapassava o horário do meio dia. Ao
iniciar sua carreira docente aos 15 anos, a Profa. Neide diz que muito aprendeu no cotidiano
da escola rural que os conhecimentos adquiridos deram suporte para ela realizar o curso de
magistério, posteriormente.
O depoimento do aluno Maurício corroborou para fortalecer a importância da escola
rural nas localidades distantes das cidades, ao narrar seu caminho até a escola e as lições que
ele até os dias atuais não apagou da memória. O professor, a escola na fazenda, o ensino, as

101

amizades, entre outras, constituíram momentos de grande emoção, ao retornar a escola da
comunidade do Arruda, hoje desativada. Essa significação humanizada da escola rural, as
fontes documentais escritas não foram capazes de indicar.
Não se pode deixar de abordar a temática do ruralismo pedagógico, após as referências
iniciais sobre a escola rural, acrescidas dos depoimentos para fortalecer a indicação de que no
estado, essas ideias, além do Aprendizado Agrícola “Gustavo Dutra”, parecem não ter se
efetivado na prática. Partindo da hipótese de que os governantes mato-grossenses não
investiam em melhorias para o desenvolvimento qualitativo do ensino na escola rural, como o
fizerem em uma escola adaptada ao meio? Com quais instrumentos utilizados por docentes
formados para desenvolverem e ensinar técnicas agrícolas? Como fariam para equipar e
adaptar essa modalidade escolar predominante no estado com centenas de estabelecimentos
educativos?
Ao finalizar esse trabalho, tenho a impressão de que estou apenas no começo, as
indagações não chegaram ao fim, mas deram ensejo a outra trajetória mais complexa.
Encerramos com a certeza de que não se esgotou o assunto, pois falar da Escola Rural em
Mato Grosso nas décadas de 1920 e 1940 é abrir novas possibilidades de pesquisas e de
reflexões.
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