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RESUMO

A presente pesquisa teve como objetivo compreender os modos de apropriação do
movimento da Escola Nova no curso de formação de professores em Cuiabá, por meio da
análise dos regulamentos internos da Escola Normal de Cuiabá, editado no período de
1910 a 1937, quando ela se extingue. O desenvolvimento desta investigação constituiu em
revisitar a história da criação da Escola Normal de Cuiabá, estabelecendo uma relação da
legitimação da trajetória da formação de professores no período escolhido. A dissertação
está composta por três capítulos. O primeiro descreve o processo histórico da Escola
Normal, desde sua criação em 1837 até a interrupção em 1937. Ao reportar ao passado,
pode-se registrar e repensar como aconteceu o processo de criação, buscando-se a
construção de novos conhecimentos em relação à formação de professores e sua prática,
bem como sobre as diversas mudanças ocorridas nos regulamentos da Escola Normal. No
segundo capítulo delineia-se a circulação das ideias da Escola Nova mato-grossense,
especificamente tendo por base o Regulamento da Instrução Pública de 1927, que apontou
para novas metodologias de ensino, como também expôs o investimento do Estado quanto
à participação de Mato Grosso em Conferências Educacionais e, para fechar o capítulo
percorreu-se a reforma educacional contemporânea a outros estados brasileiros. No
terceiro capítulo a escolha foi analisar os Regulamentos de 1910, 1914, 1923, 1926 e 1933
visando detectar e apresentar as apropriações das ideias escolanovistas na formação dos
professores. Por meio da apropriação nos regulamentos, afunilou-se na questão curricular,
suas mudanças e alterações. A legislação, nessa medida, foi responsável pela prescrição de
como deveria ser o funcionamento das instituições, norteando as concepções em torno da
aprendizagem do aluno, do papel do professor, da escola e da educação. No entanto,
sozinha, a legislação não seria capaz de operar mudanças no cotidiano escolar e no interior
da sala de aula. O responsável por tais mudanças não foram os intelectuais e governantes,
mas sim o professor. Por isso, havia necessidade de investimentos na capacitação dos
professores que já se encontravam atuando, através de leituras sobre a Escola Nova,
principalmente os textos de Dewey e Kilpatrick, assim como também participando de
eventos, como os Congressos Brasileiros de Educação promovidos pela Associação
Brasileira de Educadores (ABE). Para tanto, os estudos realizados fundamentaram-se em
Vidal, Nagle, Amâncio, Reis Filhos, Lourenço Filho, Figueiredo de Sá, Antunes, Miguel,
Araujo, Chartier, Teixeira, Alves, Palhares Sá, Carvalho e outros pesquisadores brasileiros.
A análise documental foi embasada em fontes documentais depositadas nos arquivos da
Escola Estadual Presidente Médici, em Cuiabá, que abriga o arquivo da Escola Normal
Pedro Celestino de Cuiabá; no Arquivo Público de Mato Grosso e no Banco de dados do
GEM/UFMT (Grupo de Educação e Memória), tais como : Regimento interno da Escola
Normal, Relatórios de Presidentes do Estado, diretores e inspetores escolares. Do
levantamento bibliográfico, constam artigos, livros, dissertações de mestrado e teses de
doutorado que permitiram a análise, interpretação e discussão sobre a formação de
professores, em consonância com os diferentes momentos ideológicos e sociais em que
esta formação foi ganhando novos contornos e encaminhamentos.
Palavras-chave: Escola Normal. Escola Nova. História da Educação. Mato Grosso.
Cuiabá.
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RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo comprender los modos de apropiación de la Escuela
Nueva en el curso de formación del profesorado en Cuiabá, mediante el análisis de los
reglamentos internos de la Escuela Normal de Cuiabá, editado desde 1910 hasta 1937,
cuando se extingue . El desarrollo de este trabajo fue revisar la historia de la creación de la
Escuela Normal de Cuiabá, estableciendo una relación de la legitimación de la trayectoria
de formación del profesorado en el período elegido. La tesis se compone de tres capítulos.
La primera describe el proceso histórico de la Escuela Normal, desde su creación en 1837
hasta que se detuvieron en 1937. Al informar al pasado, se puede registrar y repensar cómo
hizo el proceso de creación, buscando la construcción de nuevos conocimientos en relación
con la formación del profesorado y la práctica, así como los diversos cambios en los
reglamentos de la Escuela Normal. En el segundo capítulo describe a la circulación de las
ideas de la New School de Mato Grosso, en particular basándose en el Reglamento de
Instrucción Pública de 1927, que apunta a nuevos métodos de enseñanza, sino también de
manifiesto la inversión estatal y la participación de Mato Grosso conferencias educativas, y
para cerrar el capítulo viajó a la reforma educativa contemporánea a otros estados. En el
tercer capítulo de la elección fue para analizar el Reglamento de 1910, 1914, 1923, 1926 y
1933 para detectar y presentar las ideas de los créditos de nueva escuela en la formación
del profesorado. A través de la apropiación en el reglamento, canalizados a la cuestión
curricular, sus cambios y modificaciones. La legislación, como tal, fue responsable de la
prescripción de cómo debe ser el funcionamiento de las instituciones, guiando a los
conceptos en torno al aprendizaje del estudiante, el papel de maestro, la escuela y la
educación. Sin embargo, por sí solo, la legislación no sería capaz de producir cambios en la
vida escolar y en el aula. La persona responsable de estos cambios no eran intelectuales y
gobernantes, pero el profesor. Por lo tanto, no se necesita invertir en la formación de los
profesores que ya estaban trabajando a través de la lectura en la New School, en especial
los escritos de Dewey y Kilpatrick, así como la participac ión en eventos como el Congreso
de Educación de Brasil patrocinado por la Asociación Brasileña Los educadores (ABE).
Para ello, los estudios se basaron en Vidal, Nagle, Amancio, hijos de reyes, Lourenço Filho
Figueiredo de Sá, Antunes, Miguel Araujo, Chartier, Alves Teixeira, SA Palhares,
Carvalho y otros investigadores brasileños. El análisis documental se basa en fuentes
documentales depositados en los archivos de la Escuela Estatal de Medici Presidente, en
Cuiabá, que alberga el archivo de la Escuela Normal Pedro Celestino Cuiabá, en el
Archivo Público de Mato Grosso y la base de datos GEM / UFMT (Grupo Educación y
memoria), tales como las Reglas de Procedimiento de la Escuela Normal, informa a los
Presidentes de Estado, directores e inspectores escolares. De la revisión bibliográfica
INCLUYE cladodios, Libros, y Disertaciones doctorales tesis permite Han El Análisis,
Interpretación y Discusión de la cátedra de Formación del acuerdo del Con Los ideológicas
diferentes momentos que en Formación y Sociales ha Ganado soles contornos Y
referencias.

Palabras clave: Escuela Normal. Nueva Escuela. Historia de la Educación. Mato Grosso.
Cuiabá.
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INTRODUÇÃO

Professores eméritos, mestres do pensamento e
mestres das letras, mestres do belo, mestre das
cruzadas, todos se unem, apaixonadamente, em
torno do problema máximo. (Maria Noronha
Porta, 1928)

Mesmo com o surgimento da preocupação com a formação de professores na
Europa durante o século XVIII, a criação das Escolas Normais no Brasil só veio a
acontecer na década de 30 do século XIX. A Constituição outorgada, em 1824 não fazia
referência à formação de professores, mas incorporou o princípio da obrigatoriedade do
ensino primário. Este princípio levou os governantes garantirem a presença das crianças no
interior das escolas e, automaticamente, pensar na formação dos professores que
assumiriam esse encargo. Nessa ocasião, foram esboçadas as diretrizes gerais da instrução
pública que estabelecia a necessidade de ensinar tendo por base um método específico e
conteúdo mínimo.
Em 1834 foi publicado o Ato Adicional que descentralizou a competência de
legislar, delegando às Províncias esse dever, sobre diversas matérias, entre elas a educação.
Tanuri (2000, p. 62) discute que “[...] antes, porém que se fundassem as primeiras
instituições destinadas a formar professores para as escolas primárias, já existiam
preocupações no sentido de selecioná- los”.
Com a promulgação do Ato, no ano seguinte foi criada a primeira Escola Normal
em Niterói, no ano de 1835. A partir daí, várias províncias criaram instituições similares a
fim de formar quadro docente para suas escolas de ensino primário. Desde então, o
movimento de criação de Escolas Normais no Brasil esteve marcado por diversos
momentos de afirmação e de reformulação. A província de Mato Grosso, em 1837, no
governo de José Antônio Pimenta Bueno, criou sua primeira Escola Normal destinada à p
formação dos professores de Cuiabá e de Mato Grosso. Em 1842, foi criada na Bahia uma
Escola Normal e, em 1846, na província de São Paulo, instalada em1847. Na província do
Rio Grande Norte, essa modalidade escolar surgiu em 1874.
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A província de Minas Gerais lutava, desde 1835, para conseguir um curso de
formação de professores, mas foi somente em 1879 que se comunicou à Assembleia
Legislativa a criação de cinco Escolas Normais. Em 1878, na província do Espírito Santo,
a reforma da instrução primária ordenou a criação de uma Escola Normal e, em 1882, a vez
da Província do Amazonas.
Ao voltar o olhar para a consolidação da Escola Normal, é possível perceber que na
instalação ocasionou reflexos em dois setores: na educação pública e no papel social da
mulher, pois “[...] tornava-se necessário investir na formação de professores, pois tais
profissionais, além de serem em número insuficiente, não tinham preparo necessário para
exercer tal função” (SÁ, 2006, p. 12).
Sabe-se que em todo processo da história da instrução feminina no Brasil, o papel
desempenhado pela a Escola Normal foi único e de grande relevância, que, silenciosa, mas
profundamente, arrancou as mulheres de seu enclausuramento, elevando-as, instruindo-as e
fazendo as primeiras professoras do Brasil.
Vale aqui lembrar que as mulheres não eram proibidas de frequentar as escolas
primárias, mas a sua exclusão funcionava implicitamente através da redução do conteúdo
do currículo das escolas femininas. Segundo Vilella (2008, p. 33), as mulheres “[...]
deveriam aprender apenas a ler e a escrever e as quatro operações. A parte relativa a
decimais e proporções, bem como o estudo de geometria, que fazia parte do currículo dos
meninos, era interditada às meninas”.
O ingresso do sexo feminino na Escola Normal possibilitou- lhes ser úteis ao
próximo, de se realizar, de trabalhar fora, capacitando-as para melhor educar seus próprios
filhos, dando- lhes, dessa forma, a instrução de grau médio. Assim constituíram as Escolas
Normais, ponte natural para o ingresso de mulheres no Ensino Superior. Apesar de
deficiente e cambaleante, vital foi o papel da Escola Normal no século XIX. O princípio da
democratização do ensino feminino principiou com as Escolas Normais, pois, antes dessa
ação, somente as moças de famílias abastadas recebiam alguma instrução.
O propósito de desenvolver a presente pesquisa, teve como mote inquietações no
decorrer da experiência no magistério, das atividades realizadas ao longo da formação
profissional. Interroguei- me várias vezes acerca dos impasses e lacunas existentes na
formação de professores, não só no intuito de melhor compreender os problemas atuais das
práticas de capacitação docente, como também pelo desejo de investigar como foram
11

construídas e historicamente determinadas as práticas educacionais da Escola Normal. E,
sobretudo, por estar trabalhando na Superintendência de Formação dos Profissionais da
Educação Básica – SUFP/SEDUC, que tem como missão:
Formar os profissionais da Educação Básica compatível com as
necessidades do Ensino Público, contribuindo para a melhoria da ação
educativa, como também implementar e gerenciar a política de Formação
dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, junto
ao CEFAPRO1 ; Estabelecer diretrizes para utilização da informática
educativa na organização curricular e Firmar parcerias com Instituições
Formadoras. (REGIMENTO INTERNO DA SEDUC/MT, 2010, Cap. 5,
Art. 15, seção 1).

Mediante prévio planejamento, surgiu o desejo de indagar como aconteceu a
apropriação do movimento escolanovismo no curso de formação de professores da Escola
Normal em Cuiabá (1910-1937), as ideias presentes nos discursos dos professores dos
séculos anteriores até nos nossos dias.
Com a ampliação do debate sobre a Escola Nova no Brasil, na década de 1920, as
exigências para a formação e atuação de professores se ampliaram. Segundo Santos (2006),
o movimento educacional conhecido como Escola Nova surgiu para propor novos
caminhos para uma educação que há muitos se apresentava em descompasso com o mundo
das ciências e das tecnologias. Vidal assinala que “[...] a Escola Nova despontou como
fórmula,

com significados

múltiplos e distintas apropriações,

constituídas

no

entrelaçamento de três vertentes: pedagógicas, ideológica e política ”. (2005, p. 1).
O nome Escola Nova foi dado para caracterização do trabalho realizado por
agremiações criadas para troca de informações e divulgação dos ideais da reforma escolar.
Com o passar do tempo, passaram a qualificar reuniões nacionais e internacionais. Ass im,
a Escola Nova obteve amplo sentido ligado a um novo tratamento dos problemas da
educação. Para Lourenço Filho:
Não se refere a um só tipo de escola, ou sistema didático determinado,
mas a todo um conjunto de princípios tendentes a rever formas
tradicionais de ensino. Inicialmente, esses princípios derivam de uma
nova compreensão de necessidade de infância, inspirada em conclusões
de estudos da biologia e psicologia. Mas alargaram-se depois,
relacionando-se com outros muito numerosos, relativos às funções da
1

Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica.
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escola em face de novas exigências, derivadas de mudanças da vida
social. (1974, p. 17).

De acordo com cada época e período, a consciência social dos problemas
educacionais surge na escola devido a sua organização, forma de trabalho e transformações
para que se adapte a situações novas. Assim, a escola deve ser um espaço integrador,
favorável a novas adaptações e troca de conhecimentos e que inspire espaço que (ofereça
condições para que) a criança possa viver e realizar suas próprias experiências. Dessa
forma, ela, como expõe Vidal “[...] passará a ser um organismo vivo, com uma estrutura
social organizada à maneira de uma comunidade palpitante pelas soluções de seus
problemas”. (2008, p. 57).
O movimento de renovação se apresenta enquanto esforço no sentido de reajustes
educacionais. Anísio Teixeira (1956, p. 10) defendia que a escola “[...] visa formar o
homem para o modo de vida democrático, toda ela deve procurar desde o início, mostrar
que o indivíduo, em si e por si, é somente necessidades e impotências; que só existe em
função dos outros e por causa dos outros”. Assim, a escola deve ser agente de contínua
transformação e reconstrução social, cooperadora da constante reflexão e revisão social
frente à dinâmica e mobilidade de uma sociedade democrática. Ainda segundo Vidal (2008,
p. 57) :
[...] para que a escola possa fornecer aos “impulsos interiores a ocasião e
ao meio de realizar-se”, e abrir ao educando, a sua energia de observar,
experimentar e criar todas as atividades capazes de satisfazê-la, é preciso
que ela seja reorganizada como um “mundo natural e social
embrionário”, um ambiente dinâmico em íntima conexão com a região e
a comunidade.

Nessa medida, a educação é elemento verdadeiramente eficaz para a construção de
uma sociedade democrática, que leva em consideração as diversidades, respeitando a
individualidade do sujeito, tornando-o apto a refletir sobre a sociedade e capaz de inserir-se
nela. Para alguns educadores, a escolarização deveria ser sustentada no indivíduo integrado
à democracia, na formação de cidadãos atuantes e democráticos. Lourenço Filho
considerou que:
Os primeiros renovadores percebiam a necessidade de melhor coordenar
o trabalho da escola com o de todas as demais instituições [...] para fins
de integração das funções da escola, admitindo-se que será preciso rever13

lhes a organização tradicional, decorrente de outras condições da vida do
homem (1974, p. 19).

O movimento da Escola Nova deu ênfase aos “métodos ativos” de ensinoaprendizagem, à liberdade da criança e ao interesse do educando; adotou métodos de
trabalho em grupo, incentivando a prática de trabalhos manuais nas escolas, valorizou os
estudos de Psicologia Experimental, procurando colocar a criança no centro do processo
educativo e não mais o professor (VIDAL, 2005).
Tais ideias que circularam no Brasil foram inspiradas nas publicações dos norteamericanos Dewey e Kilpatrick, bem como em expoentes europeus, tais como Claparède e
Ferrière.
Com a implantação desse novo ideário educacional, as exigências para a formação
e atuação de professores se ampliaram, uma vez que a educação tradicional se achava
centrada na transmissão do conhecimento e no professor, detentor de saber e autoridade,
dirigente único do processo, se apresentando como um modelo a ser seguido.
Vidal, (2005) aclara que a missão de professor, para este novo século que estava se
iniciando, não teria qualquer relação com a catequese. A preocupação com a formação de
professores primários e, consequentemente, com a educação pública, fez com que fosse
exigida não só a qualificação do professor primário, como também daqueles vinculados
aos cursos de formação. Havia uma exigência: que os habilitados estivessem em
consonância com as discussões teóricas e práticas realizadas nas Instituições de Educação
Superior do Brasil.
Em Mato Grosso, é possível verificar, segundo Rosa (2002), a presença das ideias
escolanovistas desde os primeiros regulamentos da instrução pública do período
republicano. Porém, foi na década de 1920 que elas ganham força, principalmente por
meio da legislação, impulsionando a circulação do movimento da Escola Nova no interior
da instrução pública no Estado. (FEDATTO; RODRIGUES, 2007).
A legislação, nessa medida, foi responsável pela prescrição de como deveria ser o
funcionamento das instituições, norteando as concepções em torno da aprendizagem do
aluno, do papel do professor, da escola e da educação. No entanto, sozinha a legislação não
seria capaz de operar mudanças no cotidiano escolar e no interior da sala de aula. O
responsável por tais mudanças não eram os intelectuais e governantes, mas sim o
professor. Por isso, havia necessidade em investimentos na capacitação dos professores
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que já se encontravam atuando, através de leituras sobre a Escola Nova, principalmente os
textos de Dewey e Kilpatrick, assim como também participando de eventos, como os
Congressos Brasileiros de Educação, promovidos pela Associação Brasileira de
Educadores (ABE).
Restou saber o que alterou no curso de formação de professores para identificar a
presença de tais princípios na formação dos novos docentes. Os regulamentos da Escola
Normal de Mato Grosso passaram por reformulações periódicas, a saber, em 1910, 1914,
1923, 1926 e outra em 1933. Assim, esta pesquisa pretendeu analisar os regulamentos com
vistas a perceber a apropriação do ideário escolanovistas na formação dos novos
professores mato-grossenses.
O recorte temporal, 1910 a 1937, foi escolhido tendo por base o ano de 1910,
visando encontrar e compreender as origens do escolanovismo, no que diz respeito à
formação de mestres, o trajeto percorrido pela legislação para estabelecer uma relação de
legitimidade de uma modalidade de educação que atendesse as necessidades da sociedade a
partir da formação de professores; e o segundo, 1937, porque no início do período
republicano devolveram-se condições propícias ao aparecimento de movimentos de
renovação pedagógica e cultural, ou seja, a efervescência do movimento das ideias
escolanovistas presentes em vários estados brasileiros e que permearam os regulamentos
da Escola Normal em Cuiabá.
Assim, fez-se necessário compreender a apropriação da Escola Nova na
regulamentação e funcionamento do curso de formação de professores em Mato Grosso, no
período de 1910 a 1937, para verificar o perfil dos mestres que atuavam no ensino público
primário, traçado pelos governantes e intelectuais; examinar o que mudou nos
Regulamentos Internos da Escola Normal com a apropriação das ideias escolanovistas;
compreender o percurso da circulação das mesmas na formação de professores nesse
período, bem como perceber se tais determinações foram apropriadas (CHARTIER, 1990)
pelos docentes do curso de formação de professores, assim como averiguar como se deram
as práticas pedagógicas dos professores da Escola Normal de Cuiabá por meio dos
Regulamentos.
As leituras e reflexões realizadas evidenciaram que o movimento da Escola Nova
foi marcado, segundo Carvalho (2000), pelas motivações políticas, sociais e econômicas
evidenciadas nas plataformas político-pedagógicas. Assim, optou-se, nesta dissertação,
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pela complexidade das questões que o tema suscitou, fazendo um recorte para trabalhar
somente com a plataforma pedagógica do movimento da Escola Nova.
A pesquisa, efetivada no desenrolar dos dois anos de Mestrado em Educação, tendo
por base a apropriação das ideias escolanovistas no Curso Normal em Cuiabá, ofereceu
condições para o traçar do caminho percorrido na formação dos professores por meio dos
regulamentos e seus desdobramentos. Haja vista que, para melhor compreensão e
entendimento, foi necessário realizar uma retrospectiva na História do Curso Normal de
Mato Grosso visando obter uma visão ampla de como se deu todo o processo de criação,
recriação e suas interrupções. Foi um “revisitar” com olhar diferenciado.
Essa retrospectiva contribuiu na realização da análise dos regulamentos de 1910,
1914, 1923, 1926 e 1933, visto que, para compreender os diversos aspectos que se referem
à formação de professores e a educação, na sua estrutura, no seu currículo e nas regras
impostas à formação, foi necessária a realização de uma “varredura”, a fim de apresentar a
apropriação do conjunto evolutivo das ideias da Escola Nova em Mato Grosso.
O percurso pela legislação fez-se necessário, pelo fato da mesma estabelecer os
princípios norteadores, assim como as exigências para a formação de professores e para o
exercício de sua prática, além de dispor sobre os diversos graus de modalidades, avaliação,
calendário, regras, normas, acesso e também frente à ausência de registros de
planejamentos, apontando de como aconteceu efetivamente a prática do professor.
Nesse sentido, o projeto concentrou-se nos seguintes questionamentos: As ideias da
Escola Nova chegaram em Mato Grosso? Houve apropriação delas na elaboração dos
regulamentos do curso de formação de professores? Quais as mudanças ocorridas no
interior da Escola Normal mato-grossense com a apropriação das ideias da Escola Nova?
A grande relevância desta pesquisa deve-se ao ineditismo da proposta,
considerando a ausência de estudos sobre o tema, bem como sua incorporação num projeto
maior O ideário Escolanovista em Mato Grosso (1920 a 1945), financiado pela CNPq, que
contribuirá para a construção da história da educação desse estado. Cabe ressaltar que os
dados coletados alimentarão a base de dados do grupo de pesquisa História da Educação e
Memória-IE-UFMT, possibilitando, futuramente, novas pesquisas.
Segundo Chartier (1990, p. 26), a apropriação:
[...] tal como entendemos, tem por objetivo uma história social das
interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que
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são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas
que as produzem.

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas fontes documentais
depositadas no arquivo da Escola Estadual Presidente Médici, onde se encontra guardado o
acervo histórico da Escola Normal de Cuiabá; no Arquivo Público de Mato Grosso e no
Banco de dados do GEM/UFMT (Grupo de Educação e Memória). O conjunto dessas
fontes teve por base documentos da seguinte natureza: Regimento Interno da Escola
Normal, Relatórios de Presidentes do Estado, livro de ponto e de admissão de docentes,
diretores e inspetores escolares, além de outros referentes aos discentes.
No levantamento bibliográfico, os artigos, livros, dissertações de mestrado e te ses
de doutorado permitiram a análise, interpretação e discussão sobre a formação de
professores, em consonância com os diferentes momentos em que e la foi ganhando novos
contornos e encaminhamentos. Tanto as leituras como a análise documental referem-se
especificamente à formação de professores na Escola Normal de Mato Grosso 2 , no
processo de implementação da mesma e, sempre que possível, identificando, nas suas
entrelinhas, os vestígios da apropriação das ideias escolanovistas.
Além de trabalhar com as fontes documentais e bibliográficas, a pesquisa foi
enriquecida com informações obtidas por meio de relatos dos professores que fizeram parte
da História da Educação mato- grossense: “A possibilidade de trabalhar com a memória ou
com a reminiscência torna-se interessante e rica, quando ampliada pela construção de
fontes documentais a partir de relatos orais e histórias de vida”. (SARAT, 2002, p. 136),
permitindo, assim, a produção do passado. “A memória possibilita resgatar marcas de
como foram vividos determinados momentos e como estes ganharam significados nas
rememorações individual e coletiva”. (MONTENEGRO, 1993ª, p. 3)
A presente pesquisa está composta de três capítulos. O primeiro, intitulado A
formação de professores em Mato Grosso, descreve o processo histórico da Escola
Normal, desde sua criação em 1837 até a interrupção em 1937. Ao reportar ao passado,
pode-se registrar e repensar como aconteceu o processo de criação, buscando-se a
construção de novos conhecimentos em relação à formação de professores e sua prática

2

No decorrer do texto vamos nos reportar a Escola Normal de Mato Grosso e em outros momentos em

Escola Normal de Cuiabá.
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oficial do docente, bem como sobre as diversas mudanças ocorridas nos regulamentos da
Escola Normal.
No segundo capítulo, A Escola Nova em Mato Grosso, delineia-se a circulação das
ideias da Escola Nova mato-grossense, especificamente tendo por base o Regulamento da
Instrução Pública de 1927, que aponta para novas metodologias de ensino, como também
expõe o investimento do Estado quanto à participação de Mato Grosso em Conferências
Educacionais e, para fechar o capítulo, percorreu-se a reforma educacional contemporânea
a outros estados brasileiros.
E no terceiro capítulo, Novos investimentos na formação de professores: a
apropriação das ideias escolanovistas no currículo escolar, teve como centralidade a
análise dos Regulamentos de 1910, 1914, 1923, 1926 e 1933 visando detectar e apresentar
as apropriações das ideias escolanovistas na formação dos professores. Por meio da
apropriação nos regulamentos, refletiu-se na questão curricular, suas mudanças e
alterações.
Por fim, como consequência das análises desenvolvidas, a dissertação foi encerrada
com as Considerações Finais, que apresenta sinteticamente os resultados da pesquisa,
colocando em evidências a apropriação das ideias escolanovistas nos regulamentos da
Escola Normal de Cuiabá.
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CAPÍTULO I

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM MATO
GROSSO

Normalista em pose, tendo ao centro dois professores da Escola Normal de Cuiabá.
Fonte: Arquivo da Casa Barão de Melgaço.

19

1.1.

O pe rcurso da Escola Normal em Mato Grosso

A partir da criação da primeira Escola Normal em Niterói, no ano de 1835, várias
províncias criaram cursos de formação docente objetivando formar o quadro de professores
que atuavam nas escolas de ensino primário. Desde então, esse movimento foi marcado por
momentos de afirmação e de reformulação.

Em 1837, no governo de José Antônio

Pimenta Bueno, foi a vez da província de Mato Grosso se preocupar com seu quadro
docente, criando a primeira Escola Normal Primária. O Curso foi promulgado pela
primeira legislação que sistematizou o sistema provincial de instrução: a Lei nº 8, de 5 de
maio de 1837.
Para dirigi- la, foi contratado o Prof. Joaquim de Almeida Louzada 3 , porém, este não
possuía qualificação para assumir tal responsabilidade, daí ter sido necessário enviá-lo para
Niterói, para estudar na Escola Normal, a fim de dominar os princípios teóricos e práticos
do método lancasteriano e o modo pelo qual iria repassar essa metodologia aos futuros
normalistas (POUBEL; SILVA, 2006).
Em Niterói, Louzada recebeu formação e orientação na parte metodológica, uma
vez que precisava aprender sobre o currículo das escolas primárias, pois, de acordo com
Guedes e Schelbauer (2009, p. 6), “O currículo da primeira Escola Normal compreendia os
conteúdos que seriam ensinados na escola elementar pelo professor-diretor”. Assim, os
futuros mestres deveriam dominar, “teórica e praticamente, o método lancasteriano, como
definia a Lei de criação da Escola Normal”:
A Escola será regida por um diretor que ensinará: a ler e escrever pelo
método lancasteriano cujos princípios teóricos e práticos explicará. As
quatro operações de aritmética, quebrados, decimais e proporções.
Noções de geometria teórico e prática. Gramática da língua nacional.
Elementos de geografia. Princípios de moral cristã e da religião de
estado (LEI DE CRIAÇÃO DA ESCOLA NORMAL DA PROVÍNCIA
DO RIO DE JANEIRO nº 10, de 4 de abril de 1835).

Na prática pedagógica, o Método Lancasteriano foi um método estabelecido nos
últimos anos do século XVIII, pelo Joseph Lancaster (1778-1838), embasado nas ideias
3

Nasceu em Cuiabá, exerceu por muitos anos a cargo de Secretário da Provínvia de Mato Grosso, foi
deputado provincial e presidiu por várias vezes a Assembléia Leg islativa. Pertencia ao Partido Conservador.
Faleceu em 1896.
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pedagógicas do pastor Andrew Bell (1753-1832). Neves (2003) informa que a
historiografia reconhece que, antes que a primeira década do século XIX findasse, o
método de Lancaster já tinha se disseminado em vários países, inclusive em alguns da
América do Sul, como na Argentina e no Brasil.
O Método Lancaster foi adotado oficialmente no Brasil para a instrução pública,
promulgado, oficialmente por D. Pedro I, por meio da Lei 15 de outubro de 1827 (NEVES,
2003). Era amparado no ensino oral, seguido de repetição, que levava o aluno a
memorização. Lancaster acreditava que a metodologia aplicada estimularia o aluno na
disciplinarização mental e física (NEVES, 2003). Segundo Siqueira, “[...] o sistema
lancasteriano foi adotado no Brasil, em primeira mão, no interior do Exército e serviu para
alfabetizar muitos cadetes (2000, p. 197). Tal metodologia utilizou-se de monitores para os
encaminhamentos das atividades pedagógicas, figuras responsáveis por coordenar os
alunos, sendo que um corrigia os erros dos outros, como também um aluno ensinava o
outro. Para Lancaster, os monitores eram responsáveis:

[...] pela organização geral da escola, da limpeza e,
fundamentalmente, da manutenção da ordem, outra tarefa relevante
do monitor lancasteriano, posto que defendia uma proposta
disciplinar de instrução, relacionada a disciplinarização da mente,
do corpo e no desenvolvimento de crenças morais próprias da
sociedade disciplinar, e não na independências intelectual.
(NEVES, 2003, p. 2).
Mesmo com a incumbência de reger as aulas na Escola Normal, conforme o
contrato assinado, Louzada não ficou por muito tempo na função de professor, assumindo
a Secretaria de Governo. Os motivos que o levaram a galgar novos postos na administração
pública nos são desconhecidos, porém pode-se inferir que eram exíguos os quadros
competentes para assumir a administração pública. Tal atitude provocou severas críticas ao
governo da época, por não haver tomado medidas necessárias para a atuação imediata do
professor após seu treinamento. Conforme Elizabeth de Sá e Nicanor Palhares Sá (2008, p.
62), “Essa prática será cada vez mais comum na história da educação brasileira: a educação
capacita seus quadros e os perde para setores mais valorizados, seja de governo ou da
iniciativa privada”.
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Mesmo com tais entraves, em 28 de outubro de 1840 foi instalada 4 a primeira
Escola Normal na Província, mas, somente em 1842 foi iniciada, tendo sido extinta aos 9
de novembro de 1944, por falta de professores capacitados para atuar nessa escola.
Assim, suspendeu-se em Mato Grosso a primeira iniciativa de formação organizada
de professores, marcada pela precariedade do ensino nela ministrado, o que perdurou por
muito tempo. A respeito, o presidente da província de Mato Grosso, João José da Costa
Pimentel, afirmou, em mensagem lida à Assembleia Provincial, em 1850, que a Instrução
Pública, “[...] está em piores condições que nas outras Províncias, podendo-se dizer que ela
é quase nula”. (PIMENTEL, 1850, p. 1).
Quando assumiu o governo, em 1851, Augusto Leverger, encontrando a instrução
provincial ainda em precárias condições, enfatizou que : “Alguns professores, mal sabem
aquilo que devem ensinar. Contudo, essa pouca instrução é p referível à ignorância
absoluta”. (RELATÓRIO, 1851, p.1). Interessou-se em amenizar os problemas e
diagnosticou que um dos fatores que marcou o desinteresse dos professores pelo concurso
se dava pelo pouco vencimento oferecido aos profissionais do magistério, por isso o grande
número de vagas ociosas. Mediante tal situação, argumentou: “Se outro fosse o estado das
finanças provinciais, seria por certo dinheiro bem empregado o aumento de ordenado, para
a aquisição de um ou outro bom mestre, que por ventura se apresentasse”. (RELATÓRIO,
1851, p. 1). Mas não se entusiasmou a propor medida que “elevaria consideravelmente a
despesa em proveito não do público, mas sim dos atuais mestres, ou de outros com
habilitação não melhores”. (RELATÓRIO, 1851, p. 1).
Tanuri (2000, p. 66) ressalta que foi somente a partir de 1868/70, que as “[...]
transformações de ordem ideológica, política e cultural seriam acompanhadas de intenso
movimento de ideias, com profundas repercussões no setor educacional, que passava a
assumir uma importância até então não vislumbrada ”. Para dar conta dessas novas
mudanças e transformações, era necessário oferecer formação para os mestres, pois,
somente com isso os professores seriam capazes de apresentar propostas pedagógicas
inovadoras. O número cada vez maior de escolas impunha um trabalho permanente de
capacitação dos professores leigos. Segundo Siqueira, “[...] foi a partir do cenário imperial
que os pressupostos [modernos] adentraram na província mato- grossense e tiveram no
âmbito educacional significativa expressão e realização”. (2006, p. 11).
4

No governo do Cônego José da Silva Gu imarães, que substituía Antônio Corrêa da Costa.
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Em 1873, José Miranda da Silva Reis, sucessor de Augusto Lerverger, fez uma
análise do estado em que se encontrava a instrução, reconhecendo a ausência de
professores habilitados e/ou com vocação para exercer a função. Frente ao problema,
sentiu a necessidade da criação de uma Escola Normal para habilitar os mestres: “O
professorado, em geral, não está na altura de bem desempenhar a sua missão; é pouco
habilitado por não possuir o grau de instrução indispensável a quem se propõe à honrosa e
difícil tarefa de ensino”. (RELATÓRIO, 1873, p. 1).
Penso que não deve ser adiada para mais tarde a criação de uma Escola
Normal, onde fossem receber a instrução aqueles que se sentirem com
vocação para o magistério; e neste caso possuiríamos em poucos anos ter
um pessoal não somente com as precisas habilitações teóricas e práticas,
mas com a reconhecida moralidade que deve caracterizar aquele que,
colocado na cadeira de mestre, tem de ser guia e o espelho da mocidade.
(RELATÓRIO, 1874, p. 2).

É possível perceber, nos relatórios dos inspetores, a p reocupação em melhorar o
ensino e de se criar um Curso Normal. “O magistério é um sacerdócio, altamente elevado,
para a qual se deve exigir inteira vocação, reconhecida moralidade e os conhecimentos
literários indispensáveis para que possa produzir em sua santa missão, futuros salutares”.
(RELATÓRIO, 1874, p. 2). Essa recomendação está expressa na maioria dos relatórios da
instrução pública e também nas mensagens dos governantes, como se pode observar nas
palavras do Pe. Ernesto Camillo Barreto, extraída do seu Relatório da Inspetoria Geral dos
Estudos:
A falta que sentimos, de pessoal habilitado para o professorado, me faz
julgar indispensável e urgente a implantação de uma Escola Normal nesta
Capital, ou antes, a pronta execução da última parte do artigo 11 do novo
Regulamento orgânico.
Sem escolas normais (sic) onde se habilitem indivíduos para exercer o
magistério, diz um distinto escritor português, não pode haver
professorado, do mesmo modo que não podem existir frutos sem árvore,
nem árvore sem raiz.
Não consta, continua o mesmo escritor, não consta que houvesse
advogado legítimo sem se formar em direito, engenheiro sem cursar
engenharia, médico sem o estudo de medicina, e até nos próprios ofícios,
alfaiate ou sapateiro, sem dar os anos à justa aprendizagem.
A regência educativa não podia, pois, ser exceção a esta lei universal.
(RELATÓRIO, 1874, p. 19).
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Em 9 de julho de 1874, foi sancionada a Lei nº 13, que autorizou e criou um Curso
Normal para habilitar professores de instrução primária. Faziam parte dele as cadeiras de
Gramática da Língua Nacional, Pedagogia, Matemática Elementar, Geografia e História.
Foram nomeados Antônio Catilina da Silva, Dormevil, José dos Santos Malhado, José
Estevão Corrêa 5 e o capitão reformado José Roberto da Cunha Bacelar para compor o
quadro docente. Tendo como finalidade a habilitação de professores já em exercício, como
também de alunos ouvintes, o seu corpo discente era formado por alunos mestres e alunos
ouvintes. (SÁ, 2006).
Padre Ernesto Camillo Barreto, à época Diretor da Instrução Pública, em relatório,
apresentou as dificuldades encontradas pelos professores que trabalhavam em diferentes
etapas do curso, dividido para atender as turmas; criticou o baixo salário e a entrada de
alunos que mal sabiam ler, argumentando que a função da Escola Normal não era a de
ensinar a ler e escrever, mas a de avançar o ensino das escolas primárias e capacitar os
professores para essa missão. Na sua concepção, “O professor é o representante da
primeira instituição social, seu ofício é um verdadeiro sacerdócio em prol da missão que
recebe das famílias. Cumpre, pois, que, além da moralidade, tenha ele a instrução
necessária para transmitir ao aluno”. (BARRETO, 1874, p. 16).
Cinco anos depois foi sancionada a Lei nº 536 que criou o Liceu de Línguas e
Ciências, incorporando a ele o Curso Normal, sendo diferenciados seus conteúdos. O
currículo da Escola Normal foi programado com as cadeiras de Pedagogia e Método,
Gramática Portuguesa, Filosofia e Literatura Nacional. Essa situação perdurou por nove
anos (MARCÍLIO, 1963).
Com Souza Bandeira, pela Reforma de 1889, um vasto plano de ensino foi
colocado em execução, imprimindo, assim, um novo padrão ao Liceu Cuiabano. Entre
muitas ações, como a expedição do Ato de 31 de março de 1889, o Liceu foi desvinculado
do Liceu de Línguas e Ciências e do Curso Normal, passando a funcionar como uma
instituição a parte.

5

José Estevão Alves Corrêa era Médico e no campo educacional, foi diretor da Instrução Pública, Professor
de História Natural, no Liceu Cu iabano e na Escola No rmal e ainda Diretor do mes mo educandário.
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Através dessa reforma educacional, foi criado o Externato Feminino, que tinha a
função de formar professoras primárias. Souza Bandeira abriu sessão solene explicando a
criação dessa instituição:
De modo modesto e despretensioso, com organização acomodada aos
recursos financeiros da Província, pretendi fundar uma escola especial,
onde jovens matogrossenses possam ampliar a esfera dos seus
conhecimentos, com as lições dos melhores mestres da Província e ao
mesmo passo se habilitarem para o magistério das escolas públicas. Está
lançado o primeiro fundamento de uma instituição que prestará
relevantíssimos serviços se na difícil jornada as urzes do caminho não
amedrontarem os iniciadores e não acontecerem-lhes o zelo. Confio na
dedicação do pessoal escolhido, e delle espero que se revelará digno da
sua honrosa incumbência. Resta-nos fazer votos para que os espíritos
patrióticos tomem sob sua proteção o utilíssimo instituto (RELATÓRIO,
1889, p. 1).

O Externato Feminino foi extinto na República. Segundo Marcílio, “[...] é mais
uma vez absorvido, anexado que fora ao Curso de Preparatórios, após as primeiras
arremetidas reformistas dos legisladores republicanos”. (1963, p. 196).
Em 1892, o Curso Normal foi incorporado novamente ao Liceu, com um programa
mínimo, incluindo noções de Pedagogia e Método, porém “[...] esta união dura apenas dois
anos, pois em 1894, o Presidente Murtinho declarou a separação alegando não poderem
funcionar juntos para que não houvesse prejuízo para ambos”. (SÁ, 2006, p. 17).
Com o desmembramento do Liceu, a Escola Normal não conseguiu sobreviver,
tendo seu funcionamento interrompido. Nesse período, a formação de professores teve uma
trajetória incerta e atribulada, submetida a um processo de criação e ext inção. Para
Marcílio “[...] o Ensino Normal em Mato Grosso traz, no seu longo passado, uma série
ininterrupta de acidentes”. (1963, p. 196), voltando a funcionar no início do século XX.
Percebe-se que, embora a preocupação com a formação do Curso Normal te nha sua
origem durante o século XIX, pouco foi realizado em termos práticos, por falta de recursos
financeiros e recursos técnicos para promover a difusão dessa modalidade de ensino,
embora houvesse necessidade de professores preparados para atuar na Escola Normal.
Segundo Tanuri, “[...] o insucesso das primeiras Escolas Normais e os parcos
resultados por elas produzidos, granjearam- lhes tal desprestígio que alguns Presidentes de
Província e Instrução chegaram a rejeitá- las como instrumento para qualificação”. (2000,
p. 65).
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1.1.

A consolidação da Escola Normal

O regime republicano liberal-democrático “[...] procurou implantar uma estrutura
de ensino público capaz de consolidar a construção de um Estado democrático” (REIS
FILHO, 1981, p. XI), como também se voltou para as reivindicações das responsabilidades
do Estado na educação, em seus diversos níveis.
Essa exigência e transformação levaram os estados a repensar as instituições
escolares, principalmente aquelas responsáveis pela formação de professores. Era
necessária a remodelação para um novo ideário educacional, visando atender às
necessidades pedagógicas das escolas. Para Nagle, “Com o processo de expansão, reforma
e remodelação vai-se transformando a própria natureza da escola primária. Isso ocorre
numa fase de tentativa de democratização da cultura”. (1974, p. 217-218).
Diante disso, era urgente repensar o estado que se encontrava a formação de
professores primários em Cuiabá, através de uma nova regulamentação e estrutura, visto
que paralisado há mais de uma década.

O Cel. Pedro Celestino Corrêa da Costa,

governante de Mato Grosso, em mensagem à Assembleia Legislativa, em 1910, ressaltou a
importância de se investir na formação de professores, enquanto elemento formador dos
futuros cidadãos:

Nenhuma reforma eficaz é possível na instrução primária sem a
conveniente habilitação das escolas dessa categoria, e sem o mais que se
reger para a proficuidade dela. Está o governo aparelhado para melhorar a
parte material, da instrução, proporcionando-lhe todos os recursos
necessários, mas faltam-lhe bons professores para todas as localidades,
como é para desejar, e isso só se conseguirá com o tempo, preparando
moços para o magistério publico que deve tornar-se atraente e de real
proveito para a sociedade.
Convencido da necessidade urgente que há de cuidarmos do futuro da
instrução popular e convencido também que o primeiro passo a dar para
esse fim é a formação de bons professores, mandei contratar dois
normalistas em São Paulo, com o fim de criar aqui uma Escola Normal de
que havemos mister para a realização desse importante objetivo:
esperando que me habilitei para levá-lo a efeito nas condições desejáveis.
(RELATÓRIO, 1910, p. 7)
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Segundo Reis Filho, “[...] nenhuma transformação social profunda se realiza sem a
criação de uma estrutura de ensino para consolidá- la, por meio da formação adequada das
novas gerações”. (1981, p. 1). “À República caberia a tarefa de desenvolver qualitativa e,
sobretudo, quantitativamente as Escolas Normais e de efetivar a sua implantação como
instituição responsável pela qualificação do magistério primário”. (TANURI, 2000, p. 67).
Preocupado com a situação em que se encontrava o ensino e com a ausência de
professores habilitados para implementar novos direcionamentos para a instrução pública,
Pedro Celestino reintroduziu, no cenário educacional, o Curso Normal, criando, por meio
da Lei nº 533, uma Escola Normal, regulamentada por meio o Decreto 266, de 23 de
dezembro de 1910.
A nova reforma sugeria iniciar pela formação de professores, compreendendo que
as ações pedagógicas “[...] dependem da ação estar qualificada para tal finalidade”. (SÁ,
2006, p. 20). Com isso, foram contratados professores normalistas de São Paulo para
reorganizar o Ensino Primário e da Escola Normal:
A vinda para Mato Grosso da primeira dupla de professores e também
dos demais normalistas deve ser entendida como parte de um “fenômeno”
mais ampliado, ocorrido na Escola Normal de São Paulo, considerada,
desde sua reforma em 1890, como pólo irradiador de um novo ideário
pedagógico de alcance rápido para combater o analfabetismo e a
ignorância. A divulgação dos sucessos da Escola Normal paulista levou
muitos normalistas a ocuparem cargos de liderança na administração
pública escolar do estado de São Paulo; muitos outros ainda foram
comissionados por governos de vários estados brasileiros. (AMÂNCIO,
2008, p. 22)

A chegada dos professores paulistas, Leowilgildo Martins de Mello e Gustavo
Fernando Kuhlmann, trouxe para Mato Grosso a esperança de renovação e levou o ensino
público a atingir os patamares alcançados por outros estados brasileiros. O conhecimento e
a participação dos professores paulistas constituíram marco importante para a vida
sociopolítica e cultural de Cuiabá. Segundo Amâncio:
Estes professores, fruto de uma geração produtiva e comprometida com
os princípios republicanos, estavam “afinados” com a metodologia
propagada pela Escola Normal de São Paulo e com a bibliografia
pedagógica nesse período. A esses especialistas foi confiada a
organização da instrução pública de Mato Grosso. (2008, p. 84).
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Para Pedro Celestino Corrêa da Costa:

A Escola Normal veio para já sanar uma das mais sensíveis dessas
lacunas no preparo do pessoal docente, diminuído na capital e quase nulo
no interior. O professor primário dos municípios, quase todo interino,
precisa ser o quanto antes substituído na sua grande maioria por lhes
faltarem preparo e conhecimentos pedagógicos. (RELATÓRIO, 1911, p.
2).

As primeiras turmas da Escola Normal iniciaram com um número restrito de
alunos. Vários professores foram contratados para as disciplinas

do currículo e já o

resultado alcançado foi notório, desde o 1º ano (MÜLLER; RODRIGUES, 1994, p. 31).
Com a criação da Escola Normal, foram a ela incorporados a Escola Modelo e o
Jardim de Infância, os dois últimos designados para a prática dos futuros mestres, sob o
comando sob o comando do Prof. Leowegildo Martins de Mello. A Escola Modelo tinha
por finalidade receber os normalistas do 2º e 3º anos para ministrarem a prática
pedagógica. Müller e Rodrigues comentam que “[...] nas aulas práticas, onde um grupo
pequeno de professores ensaiava seguir novos métodos de ensino, de acordo com as
modalidades pedagógicas introduzidas no país”. (1994, p. 31).
Os professores deveriam dominar os princípios teóricos e práticos do método a ser
ensinado. Carvalho explana que a “Escola Modelo era constituída como uma instituição
nuclear de reforma, pois não seria possível, segundo o ponto de vista do reformador, ser
mestres em tais assuntos sem ter visto fazer e sem ter feito por si”. (2003, p. 225-226). Para
isso, era necessária a formação do professor por meio da prática, convivência e imitação de
atividades de ensino.
Dessa forma, os futuros professores aprendiam o método a ser aplicado na Escola
Primária. Segundo Guedes e Schelbauer, “[...] a formação por meio da prática foi, durante
algum tempo, um dos dispositivos utilizados na formação do professor antes mesmo das
instalações das primeiras Escolas Normais na primeira metade do século XIX”. (2009, p.
4).
A Escola Modelo servia como exemplo a ser seguido pelos demais Grupos
Escolares e Escolas Isoladas do Estado. Era ela regida pelas disposições do Regulamento
da Escola Normal, pelo Regulamento da Instrução Pública e pelo Regimento dos Grupos
Escolares. A Escola Modelo ganhou espaço, organização e credibilidade na formação do
professor primário. A “instituição da Escola Modelo possibilitou um norte para a formação
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do professor, nela se concentrou, diferenciando-se em dois aspectos da formação existente:
a necessidade de frequência à Escola Normal e a uniformidade na escola-modelo”.
(GUEDES; SCHELBAUER 2009, p. 9), configurando-se como um local em que:
Os futuros mestres podiam ver como as crianças eram manejadas e
instruídas. Desse modo de aprender centrado na visibilidade e na
imitabilidade das práticas pedagógicas esperava-se a propagação dos
métodos de ensino e das práticas de organização da vida escolar.
(CARVALHO, 2000, p. 225).

O Jardim de Infância, segundo Decreto nº 533, de 1910 era destinado às crianças de
ambos os sexos, entre 3 a 6 anos, e tinha como objetivo: desenvolver as capacidades físicas
e morais, observar a criação e sua execução, bem como desenvolver na criança o cultivo da
língua materna e dos costumes, assim como afirmam Elizabeth Sá e Palhares Sá:
Aos normalistas era preconizado o grande valor da instrução e da
educação da infância. Por isso, A Escola Normal de Cuiabá teve o seu
currículo organizado visando instrumentalizar o futuro professor, com
conhecimento da base científica moral, metodologia, a fim de formar
cidadãos para atuarem no mundo moderno. (2008, p. 69-70).

Porém, sua instalação não aconteceu no mesmo andamento da legislação.
Leowigildo Martins de Mello afirma, em seu Relatório de 1911, que:
Como dependência da Escola Normal e junctamente com esta, foi creada
nesta capital um jardim de infância. A impropriedade do prédio que
funcciona a Escola Normal não permitiu ao Governo a instalação dessa
escola infantil, destinada às crianças de três a seis anos de idade.
(MELLO, 1911, p. 39).

Até o ano de 1930, o Jardim de Infância não havia sido instalado em Mato Grosso,
conforme é salientado pelo Dr. Annibal Toledo, presidente do estado:
Até hoje só conseguimos ministrar no Estado o ensino primário e
secundário, faltando-nos em absoluto a educação pré-escolar dos jardins
de infância e a instrução superior. [...]
Seria, entretanto de desejar a criação, logo que pudéssemos, dos jardins
da infância, para que o professor colhesse a criança nos seus anos, e,
afastando-a desde essa idade, a mais plástica da vida, de influência menos
benéficas, pudesse despertar-lhe o gosto pelo saber e incutir-lhe no
espírito o amor e a noção de disciplina. (TOLEDO, 1930).
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Nota-se que o novo regulamento que legitimou a Escola Normal, em 1910, constou
de uma quadro mínimo, sendo que a maioria das matérias era de cunho técnico, consistindo
em reproduzir ações e valores necessários à sociedade, e não pedagógicos, que levariam os
normalistas a pensar em questões da prática do ensino e da delimitação do poder que se
confrontavam com visões distintas da profissão docente.
Dessa forma, o curso da Escola Normal foi distribuído em 3 anos, com as seguintes
disciplinas: Português e noções de Literatura Nacional; Francês; Caligrafia e Desenho;
Matemática – compreendendo Aritmética, Álgebra, até equação de 2º grau, inclusive
Geometria Plana; Física; Química e História Natural; Cosmografia; Geografia Geral;
Corografia do Brasil; História do Brasil e noções de História Universal; Pedagogia;
Direção de escolas; Trabalhos Manuais; Educação Moral, Cívica e Física; Música e
Educação Doméstica.
Os governantes acreditavam que a Escola Normal havia sido instalada para
solucionar os problemas existentes no ensino e preencher as lacunas no preparo do corpo
docente. Por meio do Ato de 29 de dezembro de 1910, o Presidente nomeou o diretor e
corpo docente da Escola Normal, que ficou assim constituído: Leowigildo Martins de
Melo, diretor e professor da cadeira de Pedagogia; Eduardo Parisot, professor de Francês;
professor de Português, Aníbal Benício de Toledo; de Geografia, Fábio Monteiro de Lima;
e, de Matemática elementar, Fenelon Müller. De acordo com o Decreto nº 266, o
provimento das cadeiras se dava por meio de concurso. Os candidatos passavam por um
processo de seleção, o qual constava de prova escrita, arguição mútua, preleção, prova oral.
Após a aprovação, os professores eram nomeados pelo Presidente do Estado.
O Regulamento alterou a organização pedagógica do ensino, inserindo noções
gerais de Psicologia, na cadeira de Pedagogia, e o seu artigo 6º determinou com clareza
como seria a organização do ensino:
Art. 6º - O lente de cada matéria da Escola Normal formulará o respectivo
programa, sujeitando-o a aprovação da congregação no fim do ano letivo,
aprovado, vigorar no ano seguinte.
§. Único. Na organização dos programas os lentes deverão desenvolvêlos o mais possível, atendendo os seguintes princípios:
O ensino das línguas vivas será graduado de modo que os usos
lexicológicos e sintáxicos sejam deduzidos da Leitura e interpretação de
Escritores notáveis e aplicados em composição livres, de maneira a tornar
fácil e lógica a sistematização gramatical.
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Nas demais disciplinas o ensino deverá ser encaminhado de modo que
justamente com a aquisição dos conhecimentos, os alunos assimilem o
método a seguir na transmissão dos mesmos. (REGULAMENTO, 1910,
p. 3).

A implantação da Escola Normal, dentro da reforma da Instrução Pública realizada
no Governo de Pedro Celestino, representou para o Estado o ponto culminante na formação
de professores. Mato Grosso passou a desfrutar de autonomia, no sentido de modificar e
atualizar as práticas administrativas e pedagógicas, acompanhando as mudanças sociais,
econômicas e política do Estado. Tanure expõe que:
A atuação dos reformadores paulistas nos anos iniciais do novo regime
permitiu que se consolidasse uma estrutura que permaneceu quase que
intacta em suas linhas essenciais nos primeiros 30 anos da República e
que seria apresentada aos demais estados, muito dos quais reorganizaram
seus sistemas a partir do modelo paulista: Mato Grosso, Espírito Santo,
Santa Catarina, Sergipe, Alagoas, Ceará, Goiás e outros. (2000, p. 68).

No interesse de melhorar a formação de professores para atuar na instrução pública,
Joaquim Augusto da Costa Marques (1911-1915) editou um novo Regulamento por meio
do Decreto 353, de 13 de janeiro de 1914, que manteve a Escola Normal de Ensino
Secundário Profissional. O estabelecimento de ensino tinha como fim ministrar a educação
teórica e prática necessária àqueles que pretendiam ingressar na carreira do magistério
público do Estado. A formação continuou gratuita e facultada a ambos os sexos. Os
programas de ensino deveriam mencionar os detalhes do estudo de todas as disciplinas, os
horários eram organizados junto com a congregação para, em seguida, serem aprovados
pelo governo:
Art. 8º Os programas de ensino, que mencionarão os detalhes do estudo
de todas as disciplinas, bem como os horários, serão organizados em
congregação, depois do que, serão submetidos à aprovação do Governo,
devendo os primeiros obedecer as seguintes normas:
1º - Cada lente formulará o programa em detalhe da cadeira que reger.
§ 2º - Na organização do programa os lentes deverão desenvolve-los o
mais possível atendendo aos seguintes princípios:
a)
O ensino das línguas vivas terá um cunho principalmente pratico,
para que os usos lexicológicos e sintáxicos deverão ser deduzidos da
leitura e da interpretação de escritores notáveis, visando o carreto manejo
das línguas e uma fácil e lógica sistematização gramatical.
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b)
O ensino das disciplinas cientificas deverá ser graduado em ordem
a que, conjuntamente com a aquisição de conhecimentos, os alunos
adquiram o método a seguir na transmissão dos mesmos.
c)
O ensino das disciplinas artísticas será organizado de maneira a
fornecer aos alunos os meios necessários à concretização das noções
ministradas nas escolas primárias.
d)
Todos os programas deverão formular teses e exercícios práticos,
que serão desenvolvidos mensalmente.
e)
Essas teses e esses exercícios serão organizados em harmonia com
o caráter profissional da Escola. (REGULAMENTO, 1914, p. 4)

Os dirigentes da Escola Normal de Cuiabá tiveram dificuldade de colocar em
prática os métodos e organizar os programas de acordo com esse Regulamento,
considerando a falta de docentes preparados. De acordo com Sá e Sá (2008, p. 72), “Os
programas de estudo também foram organizados com esse propósito, porém na prática, por
não terem os professores nenhuma formação pedagógica, o método de ensino se resumia
na memorização, visando disciplinar as faculdades mentais e hábitos”. Em seu relatório,
Mello (1912, p. 5) mostrava que “[...] os lentes se vêm obrigados a um estudo rápido e
superficial, onde a decoração, por parte dos alunos, substitui a natural assimilação por
compreensão”.
O processo de ampliação, reforma e remodelação no ensino transformou a Escola
Normal. Nagle (1974) comenta que isso ocorreu devido à fase de tentativa de
democratização da cultura, que resultou de um esforço de superação de determinadas
características semicoloniais da sociedade brasileira. O processo de transformação que vai
surgindo trouxe novas exigências ligadas ao problema de formação docente : “As alterações
realizadas na Escola Primária provocaram mudanças correspondentes na Escola Normal”.
(NAGLE, 1974, p. 218). Dessa forma, a preocupação com a escola primária não pode ser
analisada independente da preocupação com a Escola Normal. Continuando com o
pensamento do autor:
Na realidade, ambas constituem duas facetas de um mesmo problema,
pois a nova natureza e as novas funções atribuídas à escola primária se
afirmariam se, além de outras condições, fosse alterado e aperfeiçoado o
curso de formação de professores primários, considerando a pedra
angular para o perfeito êxito da nova escola primária. (NAGLE, 1974, p.
218).

No decorrer das primeiras décadas do século XX, a Escola Normal no Brasil sofreu
várias transformações. Para Guedes e Schelbauer (2009), as discussões acerca da educação,
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principalmente na formação de professores, ganharam espaço no cenário educacional,
ressaltando a necessidade do professor ampliar, na Escola Normal, os conhecimentos para
realizar a prática. De acordo com Nagle (1974, p. 218) :
A “velha” Escola Normal já não atendia mais, com a falta de conteúdo
especial, às novas exigências propostas pela escolarização; as Escolas
Normais existentes constituíam um curso de “humanidades” de segunda
classe. Por isso precisavam ser refundidas de alto a baixo, de modo a
“corrigir a orientação literária e formalista do (seu) programa que,
composto de mais de ciências abstratas ou descritivas, orna o espírito,
mas não a forma.

A Escola Normal de Cuiabá ampliou a duração e o nível de seus estudos,
possibilitando sua articulação com o curso secundário, alargando, nessa medida, a
formação profissional propriamente dita. Para Tanuri, isso ocorreu “[...] graças à
introdução de disciplinas, princípios e práticas inspiradas no escolanovismo”. (2000, p.
72).
Pedro Celestino Corrêa da Costa tinha clareza da pouca eficiência do ensino e
justificava “melhorias reparadoras”: “De todos os governos, acho que o de Pedro Celestino
foi o que mais se preocupou com a educação”. ( RODRIGUES, 1990, p. 219). 1923
apresentou novas orientações à formação inicial para professores, por meio da reforma na
Escola Normal de Cuiabá, que passou a contar com uma nova administração de técnicos
especializados. Tratava-se da preparação dos professores com um olhar diferente,
específico. O novo Regulamento da Escola Normal de Cuiabá foi promulgado por meio do
Decreto de nº 643, de 9 de agosto de 1923. Por ele, todos os professores deveriam passar
por uma preparação geral, ou seja, “formar o seu espírito pedagógico” (VIDAL, 2008, p.
60).
Para Guedes e Schelbauer (2009), a partir da década de 1930 foi proposto um novo
modelo à formação do professor e à prática profissional, devendo passar, necessariamente,
pela formação do docente. Assim, a arte de ensinar, nessa década, adquiriu novos
contornos. A respeito, Anísio Teixeira (1997, p. 208) disserta:
Será ensinar uma ciência aplicada, como a engenharia ou a medicina ou
será uma arte, como a música ou a pintura?
Se ensinar é ou está em via de se tornar uma ciência aplicada, com os
seus conhecimentos exatos e as suas técnicas. Então, os cursos se
organizam pelo modelo alemão. O estágio profissional do preparo do
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mestre passa a ser uma série de cursos sobre ciências e técnicas que o
mestre aplicará depois aos problemas que lhes surgirem na escola.
Se ensinar é, porém, acima de tudo uma arte, com que implica de pessoal
e de intuitivo, então teremos o modelo francês. Uma boa cultura geral,
um estudo mais aprofundado das matérias fundamentais do ensino
primário e uma formação moral aprimorada – aí está o mestre. Técnica ou
ciências da educação – isso ficará ao cargo da instituição, da prática, do
devotamento do professor.

.
Com o objetivo de continuar mantendo uma Escola Normal de Ensino Secundário
Profissional, com sede na capital, em 1926, no governador Mário Corrêa da Costa (19261930), foi instituída uma comissão de professores com o objetivo de elaborar um projeto
de reforma para a Escola Normal, através do Decreto de nº 742, de 29 de setembro de
1926, e da Instrução Primária, promulgado pelo Decreto nº 759, de 22 de abril de 1927.
Esse Presidente do Estado comentou sobre a necessidade de melhor preparo intelectual do
professor:
De conformidade com o regulamento respectivo, a 1º de março
reabriram-se as aulas da Escola Normal, destinada a formação do nosso
professorado primário e cuja tarefa é das mais relevantes na difusão do
ensino popular, porque é justamente no mestre que reside o maior factor
de sucesso dessa cruzada bendita, que deve merecer o melhor das nossas
energias e dos nossos esforços. (RELATÓRIO, 1929, p. 86-95).

Leite confirma essa declaração, expondo que “[...] o professor não faz escola, como
se dizia antigamente, porque também ele é feito por uma escola e, enquanto não se der
suficiente preparo ao magistério, as reformas serão inúteis, os programas desnecessários, e
os métodos não passarão de luxos ornamentais”. (LEITE, 1970, p. 131). As modificações
propostas

[...] não só envolviam a infraestrutura e a organização administrativa da
escola, assim como a introdução de um novo ideário educacional,
implicando uma nova orientação pedagógica das práticas escolares, como
consequência das concepções do escolanovismo. Nesse contexto, A
Escola Normal ganhou nova vitalidade e centralidade, porque era
instituição encarregada de “divulgar e propagar” os recentes ideais
inovadores métodos pedagógicos junto aos futuros professores.
(RODRIGUES, 2008, p. 344).

A partir da década de 30, do século XX, o currículo retratou uma nova concepção
de ensino normal, que saiu da elitização cultural em busca da competência profissional,
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favorecendo a entrada das camadas menos favorecidas que buscavam preparação para o
trabalho para o qual já possuíam aptidão latente. Nesse mesmo período, teve fim a
educação essencialmente religiosa e iniciou a de caráter cívico e moral. Era a ideologia de
Vargas refletida na educação
Deste modo, em 1933, o Doutor Leônidas Antero de Mattos deu um novo olhar à
formação de professores. O projeto do novo Regulamento foi oficializado por meio do
Decreto nº 271, trazendo as melhorias que se faziam necessárias. O novo Regulamento era
mais extenso que o de 1926. A Escola Normal tinha como objetivo oferecer educação
teórica e prática necessária à formação de professores e profissionais técnicos para o
ensino primário do Estado. A formação de professores em Mato Grosso passou por
alterações e instituiu um local específico para a formação docente, dando início à
profissionalização.
Nessa época, a Escola Normal passou por um período de expansão e
desenvolvimento, com aumento da demanda, manifesta pela falta de espaço para
acomodação, em virtude do aumento sempre crescente que vinha se processando nas
matrículas, o que tornava mais sério o problema da falta de espaço para acomodação das
classes desdobradas”.
Em 1937, por meio do Decreto nº 112, Júlio Müller (1937-1945) incorporou
novamente a Escola Normal Pedro Celestino ao Liceu Cuiabano. Segundo Alves, “No
lugar do Curso Normal introduziu apenas um Curso Complementar especializado para o
magistério primário, com a alegação de que o número de normalistas diplomados era o
suficiente para atender às escolas do Estado” (1998, p. 112), através do Decreto nº 112, de
29 de dezembro de 1937:
Considerando que a organização atual do ensino da Escola Normal Pedro
Celestino, não permite aos alunos que completem o curso a matrícula nas
escolas superiores, privando-os de seguir sua profissão;
Considerando que o grande número de normalistas diplomadas, suficiente
para as necessidades do nosso ensino primário permite a exigência de um
curso mais longo e profundo para os futuros candidatos ao magistério;
Considerando que esses candidatos podem seguir o mesmo curso seriado
dos ginásios do ensino secundário, completando o seu preparo
profissional com estudo de matérias de especialização feitas após a
terminação do curso seriado;
Considerando que há nesta capital vários colégios particulares
mencionados e que o Estado não deve fazer concorrência a esses
colégios, antes deve contribuir para que eles prosperem;
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Considerando que há urgência na instalação do Curso Complementar,
criado ela Lei 49, de 10 de outubro de 1936, destinado ao preparo de
candidatos à matricula nos cursos superiores,
Considerando que é imperativo incontestável a criação das escolas
profissionais nesta capital, e que o curso de guarda-livros virá facilitar a
muitos moços seguir essa profissão:
Decreta:
Art. 1º - “A Escola Normal Pedro Celestino”, fica nesta data incorporada
ao Liceu Cuiabano, desaparecendo, portanto, sua designação”.
(DECRETO nº 112, 1937, p. 8).

Ainda no Art. 4º, do Decreto nº 112, prescreveu-se que os alunos que almejassem
dedicar-se ao magistério primário deveriam realizar suas matrículas no Curso de
Especialização para professores, cuja duração seria de um ano. Nele, de acordo com
Marcílio (1963, p. 198), seriam ministradas as matérias de “Didática, Prática de Ensino,
História da Educação, Psicologia Geral e Educacional, Pedagogia, Biologia Aplicada à
Educação, Higiene da Criança, Higiene Domiciliar, Escolar e Rural”.
Portanto, mais uma vez na história educacional de Mato Grosso, a Escola Normal,
destinada à formação dos professores, foi marcada por mais uma interrupção. “Os
professores passaram a receber habilitação para o magistério em cursos oferecidos de
forma precária, deixando grandes lacunas na formação dos docentes mato- grossenses”.
(ALVES, 1998, p. 113). Para Villela (2008, p. 43),
Durante o processo de constituição da profissão docente, os momentos de
crise e extinção das escolas normais não significaram que a formação do
professor deixava de ter importância para o Estado que a instituiu. O que
aconteceu em alguns momentos pode ser interpretado como um redirecionamento de prioridades que variaram de acordo com as
necessidades materiais e representações de cada época.

1.3. A circulação das ideias escolanovistas e a formação docente

As ideias da Escola Nova no Brasil ganharam força na década de 1920, quando um
grupo de intelectuais brasileiros, pautado nas ideias político-filosóficas de igualdade entre
os homens e do direito de todos à educação, defenderam a organização de um sistema
estatal de ensino público, livre e aberto, meio efetivo de se combater as desigualdades
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sociais da Nação. Tais ideias motivaram reformas estaduais que contribuíram para a
penetração do escolanovismo no Brasil, instituindo uma nova proposta metodológica na
qual a criança era sujeito da própria aprendizagem e, consequentemente, estabelecendo
inovadora relação entre professor e aluno:
A Escola Nova ocupa papel de destaque pela predominância e força que
esse ideário teve no período entre as décadas de 1920 e 1960,
determinando a configuração do campo pedagógico, as políticas
educacionais, a profissionalização dos educadores e o engendramento de
práticas educativas. O movimento envolveu diferentes grupos, tendências
e posições. (SOUZA, 2009, p. 169)

Grandes temas e figuras ficaram associados ao movimento da Escola Nova. A
defesa de uma escola pública, universal e gratuita tornou-se a grande bandeira. A educação
deveria ser promovida a todos, que deveriam receber o mesmo tipo de conteúdo.
Almejava-se, com o movimento, a democratização do ensino, isto é, criar igualdade de
oportunidades. Com isso, floresceriam as diferenças naturais segundo os talentos e as
características de cada um. Segundo Vidal, “[...] a escola nova despertou como fórmula,
com significados múltiplos e distintas apropriações, constituídas no entrelaçamento de três
vertentes: pedagógicas, ideológicas e políticas”. (2005, p. 1).
Outra característica é que o ensino deveria ser leigo, ou seja, sem interferência nem
orientação religiosa, marco dos processos educacionais até então. Nesse processo, a função
da educação era formar um cidadão livre e consciente que pudesse se incorporar ao Estado
Nacional em que o Brasil estava se transformando.
Dentre os educadores que conduziram o movimento da Escola Nova estão Anísio
Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. Eles estiveram à frente de reformas que
se destacaram no país na década de 1920.
Nesse mesmo período, Sampaio Dória realizou, em São Paulo, a primeira das
reformas regionais de ensino. No período de 1922-1923, Lourenço Filho foi conclamado,
no Ceará, para implementar a segunda reforma. Em 1924, Anísio Teixeira levou para a
Bahia a experiência que acumulou em cursos de educação nos Estados Unidos, onde se
identificou com as ideias de John Dewey, grande idealizador do movimento da Escola
Nova.
No período de 1925 a 1928, José Augusto de Menezes, no Rio Grande do Norte,
deu continuidade ao movimento reformista. De 1927 a 1928, Lisímaco Costa liderou o
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movimento no Paraná. Nesse mesmo período, Francisco Campos marcou o estado de
Minas Gerais com o seu projeto de reforma. E, entre 1927 e 1930, Fernando de Azevedo
liderou uma das mais importantes reformas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, então
capital da República:
Essas reformas, desenvolvidas em contextos diferentes, apresentaram
características particulares, que iam desde a compreensão do movimento
de renovação da escola até as condições materiais e humanas para a
efetivação de mudanças, havendo tentativas de adaptação de acordo com
as diversidades regionais. Apesar dessa diversidade, impressa pelas
particularidades dos desenvolvimentos regionais, as reformas tinham uma
base de luta uniforme que centrava-se na defesa da escola pública,
obrigatória e laica. (RODRIGUES, 2006, p. 40).

A Escola Nova propunha uma ação de cunho social e tinha como meta a
regeneração da sociedade brasileira e a transformação do país. A separação existente entre
o político e o educacional articulou questões pedagógicas e sociopolíticas. Souza (2006, p.
170) destaca que “A mudança da sociedade e da educação mobilizava as aspirações de
parte da elite intelectual e política brasileira inconformada com os desvirtuamentos e
desatinos da realidade social”. Segundo Nagle (1929, p. 260), as transformações
econômicas e culturais pelas quais o Brasil passava nos anos de 1910 a 1920, teriam
condicionado uma visão de educação que concebia a escola como sendo a instituição
responsável pela difusão da “cultura do progresso”.
Tais reformas aconteceram no Brasil no período de 1920 a 1930, revelando
semelhança na maneira de organizar o funcionamento da instituição escolar e apresentando
características particulares, que iam desde a compreensão do movimento de renovação até
as condições materiais e humanas. As reformas foram adaptadas aos estados de acordo
com as especificidades regionais. Para Rodrigues (2006, p. 46), “Apesar dessa diversidade
impressa pelas particularidades dos desenvolvimentos regionais, as reformas tinham uma
base de luta uniforme que se centrava na defesa da escola pública, obrigatória e laica”.
O movimento foi intitulado por Nagle (1974) de Otimismo Pedagógico, pois os
educadores que estavam à frente do movimento acreditavam que a educação deveria
atender às necessidades da sociedade. Rodrigues (2006, p. 40) reflete que “Havia a crença
de que a escola poderia transformar a sociedade e conduzi- la ao desenvolvimento.
Mesclavam-se nesse debate um ideário liberal democrático, buscando a formação da
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cidadania por intermédio da ação da escola”. A ideia que predominava era modernizar a
sociedade brasileira, por isso “[...] a educação tornou-se palavra de ordem entre intelectuais
que buscavam alfabetizar a população brasileira, preparando-a para o exercício da
cidadania através do voto”. (MACHADO, 2005, p. 114).
Nesse sentido, “[...] as reformas eram apoiadas e assentidas pela União, em virtude
da inexistência de um plano nacional de educação”. (NOGUEIRA, 2001, p. 103)
Do ponto de vista pedagógico, a Escola Nova veio em contraposição ao ensino
tradicional, dando ao aluno o lugar de primazia até então ocupado pelo professor. Com
isso, Kulesza (2008, p. 4) ressalta que essas iniciativas, em sua maioria, estavam
vinculadas à formação do professor primário e, portanto, deram-se no âmbito da Escola
Normal:

A lógica é irrepreensível: o escolanovismo centrava a aprendizagem na
criança, essa criança, notadamente após a República, deveria ser educada
na escola pública por professores formados pelo estado em Escolas
Normais tendo em vista a sociedade moderna.

O movimento de criação das Escolas Normais no Brasil esteve marcado por
diversos movimentos de afirmação e de reformulações. O ensino nesse tipo de escola
atravessou o Império, a 1ª e 2ª Repúblicas como instituição pública fundamental no papel
de formadora dos quadros docentes para o ensino primário em todo o país. Segundo
Kulesza (1998, p. 69), “[...] as Escolas Normais, gradativamente, conformam-se aos
projetos das oligarquias locais, cada vez mais imbuídos da necessidade de uma educação
primária para as classes populares”.
As reformas da educação desenvolvidas na então capital do Brasil, nos anos vinte e
trinta do século XX, representaram polos de difusão do movimento de instituição da
profissão docente. Os reformadores da educação (Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo,
Carneiro Leão, Francisco Campos, Lourenço Filho, Sampaio Dória, entre outros)
enfatizaram, em suas reformas, a preocupação com o trabalho intelectual e pedagógico do
professor. A preparação levaria o mestre

repensar sua prática, capacitando-o para se

envolver com o novo processo e ter simpatia pela infância. Precisava estar ciente que o
desenvolvimento só podia ser considerado como verdadeiro quando propiciasse elementos
de autocontrole, visto que “[...] uma nova dinâmica impulsionava as relações escolares. O
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aluno assumia soberanamente o centro dos processos de aquisição do conhecimento
escolar: aprendizagem em lugar de ensino”. (VIDAL, 2003, p. 498).
A Escola Normal, na década de vinte, experimentou profundas transformações,
desde a estrutura até o processo de ensino, renovando o espírito e demarcando novas e
largas finalidades. Nesse período se processou a profissionalização do Curso Normal,
quando se definiu um conteúdo de preparo técnico-pedagógico que acontece pela inclusão
“[...] no plano de estudos, de disciplinas, como Anatomia e Fisiologia Humana, Pedagogia,
História da Educação, Sociologia e principalmente Psicologia”. (NAGLE, 1974, p. 219).
Essas mudanças na estrutura dos programas do Curso Normal aconteceram em São
Paulo, no Ceará, na Bahia, no Distrito Federal (RJ) e em Pernambuco. De modo geral, a
estrutura do currículo da Escola Normal se tornou essencialmente profissional. Com a
reorganização do Curso Normal, o reformador pretendeu estabelecer,
De um lado, um “curso preparatório” ou de “habilitação pedagógica”,
com o objetivo de fornecer um preparo científico ao aluno, durante três
anos, e de, outro lado, um curso profissional ou de “proficiência
didática”, de um ano, em que propriamente ensinará a ensinar,
intensificando-se o estudo da didática, com exercícios diários nas
“Escolas de Aplicação”. (NAGLE, 1974, p. 220-221)

Assim, a formação de professores para as escolas primárias no Brasil foi sendo
favorecida pela expansão do ideário escolanovista, que pensou redimensionar problemas
pedagógicos, políticos e educacionais. Brezinski (2008, p. 292), em suas discussões aponta
que:
A pedagogia nova penetrou a Escola Normal refletindo na postura do
corpo docente e administrativo, oferecendo bases para as mudanças de
visões de mundo e homem, concepções de sociedade, de educação, de
escola, de métodos e processos. A concepção de mestre-escola como
transmissor do acervo cultural produzido pela civilização ocidental
mudou de foco, voltando-se o professor para o aluno para o domínio da
pedagogia da existência.

Pode-se detectar que as reformas implementadas nas unidades federativas
brasileiras em relação à Escola Normal, ampliadas em contextos diferenciados,
proporcionaram características particulares, desde a concepção, apreensão do movimento
de renovação da escola normal, até as condições materiais e humanas para a sua
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consumação. Segundo Rodrigues (2006, p. 51), “As propostas de mudanças foram
adaptadas de acordo com as diversidades regionais e as condições de produção de cada
uma, o que determinou os resultados”. Após o conhecimento das reformas educacionais
durante a década de 1920, nos diversos estados brasileiros, pode-se constatar a participação
de Mato Grosso no contexto nacional. No entanto, a análise da apropriação da Escola Nova
em Mato Grosso, especificamente na Escola Normal, será discutida nos capítulos a seguir.

CAPÍTULO II
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A ESCOLA NOVA EM MATO GROSSO

Alunas e professores da Escola Normal de Cuiabá MT
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Mato Grosso

2.1. A proposição de novas metodologias de ensino

No “[...] momento de passagem do século XIX e XX, a escola elementar sofreu
profundas mudanças na forma de organização, nos métodos de ensino, na tecnologia
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aplicada, nas relações de trabalho e na pedagogia”. (SÁ; SÁ, 2011, p. 42). Isso se deveu ao
mundo moderno que reivindicou mudanças e uma nova concepção de educação e de
escola. Com o advento da modernidade surge a necessidade de aplicar a ciência à melhoria
da vida humana.
As lutas por um sistema estatal de ensino público, livre e aberto seriam um meio
efetivo de se combater as desigualdades sociais e atender as necessidades do homem para
atuar no mundo do trabalho. Por isso a necessidade de embasar a sociedade sob novos
princípios e novas mentalidades, “[...] o trabalho individual e eficiente tornava-se a base
da construção do conhecimento infantil”. (VIDAL, 2003, p. 498). Isto se deveu ao avanço
da industrialização que deparou com as exigências da especialização, onde o homem
precisava se preparar para atender as necessidades da sociedade e para dirigir as empresas
com qualidades e eficiência.
Assim, a escola pública deveria ser amoldada à sociedade moderna, se reorganizar,
para que o trabalho fosse elemento criador, investir na formação de homens que pudessem
atuar no meio em que viviam. “Devia a escola, assim, oferecer situações em que o aluno, a
partir da visão (observação), mas também da ação (experimentação) pudesse elaborar seu
próprio saber”. (VIDAL, 2003, p. 498). A educação tinha como objeto, organizar e
desenvolver os meios de ação durável, com o fim de “[...] dirigir o desenvolvimento
natural e integral do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento e de acordo
com uma certa concepção do mundo”. (VIDAL, 2005, p. 53)
Com a vinda dos normalistas paulistas para Mato Grosso 6 , contratados na década de
1910, para reorganizar o ensino, as ideias de uma escola diferenciada começaram a circular
no âmbito educacional e veiculadas nos periódicos regionais.
O presidente do Estado, Pedro Celestino Corrêa da Costa, buscou fazer da escola
um local de experiências vivas e com estrutura social. Para isso, reorganizou a instrução
pública de modo que o ensino fosse o elemento formador do aluno. Para Vidal (2008), a
Escola Nova reestabeleceu a escola, de maneira que o trabalho seria o seu componente
formador, permitindo a expansão das energias criadoras do educando.
A reforma educacional de 1910 introduziu algumas mudanças no processo de
ensino-aprendizagem, como o chamado “ensino intuitivo”, antecedente imediato do
6

Leo wig ildo Mart ins de Mello (1910), Gustavo Fernando Kuhlmann (1910), Ernesto Sampaio (1912), José
Rizzo (1912), João Bryene de Camargo (1912), Francisco Azzi (1912) e Waldo miro Campos (1914).
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“ensino ativo”, “[...] contrapartida educacional do naturalismo e realismo que agitavam a
cultura intelectual da época”. (KULESZA, 2006, p. 4)
Com a inserção do método intuitivo em Mato Grosso como estratégia para a
renovação das práticas pedagógicas, buscou-se a compreensão dos fatos e do
conhecimento. O método intuitivo consistia na colocação dos eventos e objetos para serem
observados pelos alunos a partir do conhecimento que iria surgir no entendimento da
criança com os dados providos pelo próprio objeto. Para Elizabeth Sá (2011, p. 61) :
O método intuitivo é um método experimental que possibilita a
aprendizagem através da observação, utilizando-se de 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.

Nesse sentido, Valdemarim (1998, p. 80) afirma que o método intuitivo “[...]
pretende formar indivíduos que usem menos a memória e mais a razão e que valorizem a
observação e o julgamento próprios, como meios de construção do conhecimento e da
implementação das atividades produtivas”. O método de ensino intuitivo foi o principal
elemento de renovação do ensino, juntamente com a formação de professores. Em Mato
Grosso,
A efervescência das concepções que circundava a implantação do método
intuitivo foi acompanhada pelos governantes de Mato Grosso que, logo
que possível, procuraram criar meios para este método fosse implantado
nas escolas públicas primárias do Estado. Para isso, voltaram-se ao
investimento na formação docente, pois os professores do ensino
primário, em sua quase totalidade, não tinham habilitação para atuar no
ensino e, nem mesmo, acesso a leitura e discussões sobre o tema em
questão. (SÁ, 2011, p. 62).

O método de ensino intuitivo foi entendido como um instrumento pedagógico capaz
de reverter a ineficiência do ensino escolar e ficou conhecido como Lições de Coisas.
Vidal afirma que “[...] os métodos intuitivos e os estudos da natureza deslocavam para
observar a antiga arte do ouvir e repetir, fazendo com que a memorização perdesse o seu
prestígio”. (1999, p. 111). A mesma autora reforça:
Ao desqualificar a memória e as virtudes da memorização, condenava-se
um modelo de ensino que, além de associação ao passado escravista, era
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entendido como apoiado em habilidades mecânicas inferiores capazes de
fazer as camadas populares chegarem à civilização e ao poder, ocultandolhes, porém não corrigindo, os efeitos do determinismo social. (VIDAL,
1999, p. 112).

A introdução do método intuitivo no Brasil deu-se enquanto estratégia para a
renovação do ensino e das práticas pedagógicas, possibilitadas pelo debate e circulação de
ideias entre educadores e pela tradução e importação de inúmeros manuais de Lições de
Coisas (VALDEMARIM, 2001).
Outra mudança dessa reforma foi a introdução do método analítico na
alfabetização. Essa inovação na área pedagógica tinha como desejado o modelo do estado
de São Paulo, considerado o mais adequado. Agregado aos conhecimentos de leitura e
escrita, deveriam estar

[...] um ensino moral e cívico capaz de formar o cidadão com uma
mentalidade, uma certa moralidade, um certo corpo de condutas
compatíveis com a vida republicana; e que o método capaz de melhor
formar o cidadão republicano é o método analítico para o ensino de
leitura e da escrita. (CARVALHO, 1998, p. 8).

Este investimento bem sucedido deu-se, segundo Carvalho “Tão logo proclamada a
República, os governantes do Estado de São Paulo, representantes do setor oligárquico
modernizador investem na organização de um sistema de ensino modelar ”. (2003, p. 225).
Nesse período, as discussões e reflexões sobre o ensino de leitura, em São Paulo, estavam
bastante avançadas:
[...] uma vez que a questão do ensino da leitura, por ser considerada uma
arma contra a “ignorância” dos analfabetos que precisavam ser instruídos
para construírem um país moderno e civilizado, destacava-se entre os
muitos temas discutidos pela reforma do ensino, nesse estado, levada a
cabo na última década do século XIX. Analisando a situação paulista
relativamente ao ensino da leitura. (AMÂNCIO, 2008, p. 151).

De acordo com a averiguação de Amâncio (2008), Mato Grosso não adotou os
métodos de ensino da leitura na primeira década do século XX. A reforma de ensino de
1910 foi responsável pelo desencadear das primeiras reflexões em relação à temática. O
Regulamento da Instrução Primária do Estado de Mato Grosso não oficializou a adoção da
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leitura, os programas, horários e métodos, tais definições foram focadas no Regimento
Interno dos grupos escolares.
Segundo Amâncio, “A orientação nos programas de ambos os estados sugere que se
inicie o processo de ensino de leituras de palavras”. (2008, p. 153) O método analítico,
também conhecido como método olhar-e-dizer, defendia que a leitura era um ato global e
audiovisual. Os seguidores do método começaram a trabalhar a partir de unidades
completas de linguagem para, depois, dividi- las em partes menores.
Partia-se da frase para extrair as palavras e, depois, dividi- las em unidades mais
simples, as sílabas. Amâncio enfatiza ainda que “Daí a ênfase na formação de palavras e
sentenças com cartões de letras. Está, assim, ligeiramente caracterizado o método analítico
da leitura, que prevê como ponto de partida a palavra (todo) e sua análise em letras (as
partes)”. (2008, p. 153). De acordo com a investigação de Magnani, “[...] o pressuposto
básico é seguir uma ordem de complexidade crescente que tem como ponto de part ida a
parte para chegar ao todo”. (1997, p. 13)
O método analítico se contrapôs ao método sintético, considerado inadequado. O
método analítico tinha como proposta pedagógica partir do todo para as partes e do
conhecido para o desconhecido, sendo feito globalmente, por isso também chamado
global. A aprendizagem começava do conjunto, ou seja, por uma visão global e depois
contataria as partes. A exemplo disso temos: à medida que o aluno explorava o texto ia
identificando as palavras e dentro de sua capacidade coligia as partes e tirava conclusões.
Assim, no decorrer da aprendizagem da leitura e da escrita o aluno deveria aprender o texto
escrito. Para Cesca (2000, p. 7), o método analítico
[...] consiste no ensino da leitura e da escrita segundo a ordem da
decomposição progressiva do material a partir, portanto de “todos”
gráficos, isto é, sentenças ou palavras. Os passos do processo devem
percorrer em sentido contrário.

O método marcha analítica concebe a leitura como um ato global dos processos de
palavração, ou de palavras normais, criado pelos professores Kramer e Vogel, em 1843;
de ideovisual, ideográfico ou de palavra-tipo, criado por Decroly, em 1936, na Bélgica; de
sentenciação, liderado por Randovilliers (1768), Nicolas Adam (1787 e Jacotot (1843); de
processo de conto, criado pela educadora Margarida Mc ClosKey, no sécuko XX (CESCA,
2000).
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Para Magnani (1997), a primeira década do século XX foi um período
extremamente efervescente no que concerne às discussões sobre o ensino de leitura e
publicações de cartilhas e artigos, sobretudo na Revista de Ensino, visando convencer e
subsidiar professores primários na aplicação do método analítico para o ensino da leitura,
cuja obrigatoriedade estava oficializada, desde 1909, pela Diretora Geral da Instrução
Pública do estado de São Paulo.
A partir dos meados da década de 1920, tiveram início discussões acerca de novos
modelos pedagógicos: “Os modelos técnicos passaram a ser revistos por essa nova
concepção de escola, educação e formação de professores”. (LOURENÇO FILHO, 1974,
p. 152), uma vez que a escola daria mais importância à atividade espontânea, pessoal e
produtiva da criança.
Assim, a Escola Ativa veio opor-se à escola tradicional. A “educação nova”
privilegiava a criança como indivíduo, resultante de um novo sentimento dos adultos em
relação a elas, merecedoras de cuidados especiais.
A Escola Ativa defendeu também a interação social e a verdadeira disciplina da
criança, que ali deveria viver como membro de uma sociedade em miniatura, escolhendo
chefes, realizando atividades em conjunto (KASEFF, 1929)
Nesse ponto, Lourenço Filho (1974, p. 151) teceu algumas considerações sobre a
aprendizagem que surgia de um processo ativo, natural:
A aprendizagem como um processo de aquisição individual, segundo
condições personalíssimas de cada discípulo. Os alunos são levados a
aprender observando, pesquisando, perguntando, trabalhando,
construindo, pensando e resolvendo situações problemáticas que lhes são
apresentadas, quer em relação a um ambiente de coisas, de objetos e
ações práticas, quer em situações de sentido social e moral, reais ou
simbólicas.

Hamdam (2010, p. 47) apresenta as apropriações acerca dos princípios da escola
ativa, atribuídos a Dewey:
A centralidade absoluta da criança no processo educativo; a educação
concebida como um conjunto de experiências educacionais; os interesses
da criança seriam a coluna vertebral de qualquer programa educativo; e,
por último, a escola seria uma instituição social e, por isso mesmo, seria
lugar próprio para a socialização das crianças.
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Na concepção de Hamdam (2010), são esses os princípios que norteariam o
processo de formação dos professores, bem como as formas do professor atuar em sala de
aula. Além de investigar as novas referências educacionais, ele deveria também conhecer o
contexto em que o aluno estaria inserido:
[...] O método ativo, cujo objetivo direto e a auto-educação do aluno, tem,
entretanto, na individualidade do professor, o segredo maravilhoso do seu
extraordinário sucesso. Do verdadeiro mestre, elevado à culminância e
um guia poderoso, depende sumariamente aquela auto-educação,
formadora suprema do caráter integro e da inteligência culta de cada
aluno. (LOURENÇO FILHO, 1928, p. 1136)

2.2. A participação de Mato Grosso nas Confe rências Educacionais

Mesmo com as dificuldades políticas que emblematizaram o cenário matogrossense devido aos desmandos dos coronéis, os governantes enviaram representantes
para participar das Conferências que discutiram temas relevantes para a transformação,
tanto das escolas primárias, como das Escolas Normais. Para a Conferência Interestadual
de Ensino Primário, promovida pelo Governo Central, de 12 a 16 de novembro de 1921,
foi enviado o deputado Severiano Marques. Nessa conferência foram discutidas a
propagação e a nacionalização do ensino primário. Após estudo, a Comissão Preparatória
da Conferência, constituiu o objeto de estudo em seis teses:
1ª These – Difusão do ensino primário. Fórmula para a União auxiliar a
difusão desse ensino. Obrigatoriedade relativa do ensino primário; suas
condições.
2ª These – Escolas rurais e urbanas. Estágio nas escolas ruraes e urbanas.
Simplificação dos respectivos programas.
3ª These – Organização e uniformização do ensino normal no paiz.
Formação, deveres e garantias de um professorado primário nacional.
4ª These – Creação do “Patriotismo do Ensino Primário Nacional”, sob a
acção commum entre os municípios, Estados e a União. Fonte de recursos
finanneiros.
5ª These – Nacionalização do ensino primário. Escolas primarias nos
municípios de origem estrangeira. Escolas Estrangeiras, sua fiscalização.
6ª These – Conselho de educação Nacional: sua organização e fins.
(CONFERÊNCIA, 1922, p. 23)
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Todos os estados brasileiros atenderam à convocação designando delegados para
participar da Conferência Interestadual. O Deputado Severino Marques, que estava
representando Mato Grosso, participou da Comissão “Nacionalização do Ensino Primário
– Escolas primárias dos municípios de origem estrangeira – Escolas estrangeiras e sua
fiscalização”. Após a discussão e estudo, a comissão elaborou a seguinte conclusão:
34. O ensino primário só poderá ser ministrado em língua vernácula.
35. Nas zonas onde não predomine a língua nacional, o ensino primário
não poderá ter um curso de menos de quatro anos, a começar aos sete de
idade.
36. A língua oficial obrigatória, nas escolas particulares, é o idioma
nacional.
37. Nas escolas particulares é obrigatório o ensino da língua, historia e
geografia nacionais, em numero de aulas que regulamenta determinar,
segundo as necessidades locais.
38. O ensino da língua, geografia e historia pátria só poderá ser
ministrada por brasileiros natos, que houverem provado competência na
forma estabelecida, pelas legislações locais.
39. É vedado, nas escolas, o ensino de língua estrangeira a crianças
menores de onze anos de idade.
40. Exceptuam-se destas disposições:
a) o ensino individual, dado no domicilio da própria criança;
b) o ensino nas escolas freqüentadas unicamente por crianças que a
Constituição Federal reconhece como estrangeiras.
41. É essencial á eficiência da nacionalização das crianças brasileiras a
existência de um órgão fiscalizador do ensino particular. (COMISSÃO,

1922, p. 336-337)
Em 1928, para a I Conferência Nacional de Educação promovida pela Associação
Brasileira de Educadores (ABE), foi enviado Frederico G. Cartens e, para a II Conferência
Nacional de Educação (CNE), que aconteceu em Belo Horizonte, em 1928, foi enviado
Manoel Paes Oliveira. Nesta Conferência foi discutida a Educação Política, Sanitária,
Agrícola e Doméstica, Ensino Primário, Normal, Secundário e Superior.
As discussões travadas na II Conferência Nacional de Educação trouxeram à tona o
movimento de renovação educacional em interação com as posições mais conservadoras
presentes no Evento.
As Conferências reuniram professores e administradores do ensino, políticos,
jornalistas e membros da sociedade civil, todos atraídos por um único objetivo, trazer à
tona e ao debate problemas fundamentais para a nacionalização e a predisposição de cada
um em contribuir para a solução.
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Além das discussões em torno da disseminação e a nacionalização do ensino
primário por todo o Brasil, as Conferências traziam à tona discussões em relação à Escola
Normal. A Conferência Interestadual de Ensino Primário (1922) recebeu tese que
reportavam à organização e uniformização do ensino normal no país, objetivando a
formação, deveres e garantias de um professorado primário nacional. Lourenço Filho
(1922) argumentava que, enquanto as escolas normais não se compenetrarem da sua
missão profissional, adaptando uma orientação específica, não sairiam delas profissionais
competentes, inspirados no dever supremo que lhes incumb ia a prática pedagógica. Na
uniformização, no reconhecimento oficial das escolas normais dos estados, a autonomia
didática deveria ser estabelecida e respeitada.
Na II Conferência Interestadual, de 1928, não ficaram alheias as discussões a
respeito da Escola Normal. Foi levado a debate a unificação da Escola Normal: “Partidário
das modernas tendências educativas o autor preconizava o que chama o método ativo, a
escola do trabalho do aluno, ao invés da escola do trabalho do professor”. (OLIVEIRA;
SILVA, 2004, p. 141). Foram debatidas também questões pertinentes à unificação da
Escola Normal, que levaria à adoção do método ativo, oferecendo uma vantagem de
imensa relevância e criaria a lama nacional: “A Escola Ativa integral tem exigências que
os estabelecimentos de ensino oficial não podem atender”. (OLIVEIRA; SILVA, 2004, p.
141):
A II Conferência Nacional de Educação emite voto no sentido de que o
Ensino Normal atenda, não só na sua finalidade profissional, mas na sua
própria organização didática, aos processos das atividades do aluno,
cuidando o governo dos estados de lhes dar aparelhamento conveniente,
dotando-os de laboratório, museus, escolas de aplicação, em que os
alunos, ao invés de receber passivamente as noções da ciência feita,
adquiram, por si, hábitos de observação e pesquisa científica.
(COMISSÃO DO ENSINO NORMAL, 1928, p. 143).

Na III Conferência Nacional de Educação ocorreu uma explanação acerca da
Escola Normal, em relação à instituição das Escolas Normais livres e seu papel na
formação do seu professorado primário. A III Conferência Nacional de Educação,
realizada em São Paulo, a 7 de setembro de 1929, teve por finalidade o estudo dos
problemas relativos ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, visando a unidade

50

nacional. Esta contou com a participação de Virgílio Alves Corrêa Filho e José Rizzo,
representando Mato Grosso.
José Rizzo é um exemplo da circulação de pessoas e ideias nesse cenário. Ele foi
contratado pelo governo mato-grossense, em 1912, para dirigir um grupo escolar de
Cuiabá. Depois de certo tempo, retornou ao estado de São Paulo, atuando na Educação e se
integrando à diretoria da Sociedade de Educação, que, entre seus membros, contava com a
presença de Sampaio Dória, Gustavo Kulhmann, ambos atuantes a DSP 7 do estado de São
Paulo. Segundo Nery, essa instituição foi “[...] fundada com a finalidade de congregar
membros do magistério em seus vários níveis, dos setores público e privado, com ideias e
interesses comuns” (1999, p. 21) e, posteriormente, retornou ao estado de Mato Grosso
(SÁ; SÁ, 2011, p. 203).
Dos temas discutidos nessa Conferência, eles participaram do que versou sobre
“Nacionalização da Escola Ativa”, que tratou dos métodos, princípios e formas de
organizar o cotidiano de uma sala de aula da Escola Ativa. Para Kaseff (1929, p. 585):
A Escola Ativa favorece também ao intercurso social e à verdadeira
disciplina da criança que aqui deverá viver como membro de uma
sociedade em miniatura, elegendo chefes, trabalhando em conjunto etc.,
afim de que, na vida prática possa agir eficientemente na sociedade.

Esse movimento educacional e político, que envolvia a sociedade daquele
momento, motivou reformas estaduais, inclusive no ensino público de Mato Grosso. Veiga
(1994, p. 50) enfatiza que o escolanovismo “[...] propõe um novo tipo de homem, defende
os princípios democráticos, isto é, todos têm o direito a assim se desenvolverem”.
O movimento significou um processo remodelador nas reformas da instrução
pública, como consequência dos problemas existentes no campo educacional. Era
necessário usar uma nova educação, com inovadores metodologia e conteúdos. A educação
era um canal capaz de gerar as transformações necessárias para um Brasil que buscava se
modernizar, pois, conforme Teixeira (1968), a escola deveria formar indivíduos aptos a
refletir sobre a realidade e a inserir-se na sociedade, considerando sua liberdade individual
e responsabilidade diante do coletivo.

7

Diretoria da Instrução Pública.
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Nesse sentido, tornava-se necessário repensar na reestruturação do ensino público e
preparação dos professores. O momento exigia um novo sujeito, com nova postura e mais
preparo para lidar com a criança e entendê- la: “Corações e mentes dos educadores
brasileiros teriam de ser atraídos pela promessa de modernidade e democracia. Para isso,
os “escolanovista”’ criaram a expectativa de uma formação docente batizada por
parâmetros de cientificidade e modernidade”. (GABRIM, 2007, p. 86). Ainda para o
mesmo autor:
A moderna tendência pedagógica – que se intitulava científica – não
media esforços para atingir o professorado. Com foco na prática docente,
a “escola nova” propõe uma “prática inventiva”, fundamentada em um
repertório científico de informações e referenciais críticos, enfim, a
disseminação de uma cultura pedagógica para o professorado. (GABRIM,
2007, p. 87).

2.3. Um olhar sobre a Reforma Educacional em outros estados

O estado de São Paulo foi o primeiro a implantar a reforma de ensino baseada nos
princípios da Escola Nova. A iniciativa paulista serviu de exemplo para outras unidades
federativas do Brasil. Carvalho (2003, p. 225) aponta que o:
[...] investimento é bem sucedido e o ensino paulista logra organizar-se
como sistema modelar em duplo sentido: na lógica que presidiu a sua
institucionalização e na força exemplar que passa a ter nas iniciativas de
remodelação escolar de outros estados.

Mesmo com o grande desenvolvimento econômico, São Paulo tinha grande índice
de analfabetismo, atingindo um percentual de 70% da população. Segundo Rodrigues “[...]
na concepção dos intelectuais daquele período o maior entrave da civilização e do
progresso era o analfabetismo”.
Sampaio Dória, mentor da reforma paulista (1920), era professor ligado à corrente
liberal e, de acordo com Cavaliere, [...] “ligado à Liga Nacionalista de São Paulo, elaborou
uma reforma com base na realidade daquele estado”. (2003, p. 6). O objetivo da reforma
era abolir o analfabetismo e ampliar o privilégio da instrução para toda a população, com
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vistas a promover a formação do cidadão republicano. Nas palavras de Carvalho (2011, p.
6), “A Reforma sem dúvida inverteu a lógica que vinha orientando a institucionalização e a
expansão da escola pública no Estado, ao pôr em cena um programa de inclusão escolar
das populações”.
Sampaio Dória, em carta aberta, pontuou o novo tipo de escola onde a criança
deveria receber os seguintes princípios:

1º - instrumentos de aquisição científica, como aprender a ler e escrever;
2º - educação inicial dos sentidos no desenho, no canto e nos jogos; 3º educação inicial da inteligência, no estudo da linguagem, da análise do
cálculo e nos exercícios de logicidade; 4º - educação moral e cívica, no
escotismo, adaptado à nossa terra e no conhecimento de tradições e
grandeza do Brasil; 5º - educação física inicial, pela ginástica, pelo
escotismo e pelos jogos. (ANTUNHA, 1976, p. 181).

Com o intuito de estender a educação a todos, Dória reduziu a escolaridade
primária, indistintamente, a dois anos. Acreditava que seria uma maneira de ajustar a
legislação à situação e, não só todas as crianças de 7 a 12 anos teriam a oportunidade de
ingressar na escola, como a educação seria distribuída de forma homogênea.
A reforma passou a ter importância histórica na redefinição do campo do debate
sobre política educacional. Nagle (1974, p. 204) expõe que a Reforma deveria sua
importância histórica à “[...] capacidade do reformador para quebrar velhos padrões de
pensamento e de realização, [...] que formavam o núcleo da pregação progressista da
época”.
O Ceará disseminou a reforma educacional em 1922, tendo à frente Lourenço Filho.
A reforma por ele efetuada nesse estado repercutiu no país e foi entendida como “germe”
dos conhecidos movimentos nacionais de renovação pedagógica das primeiras décadas do
século XX.
A reforma cearense apresentou a abrangência do ensino público, compreendendo o
preliminar de três anos, ministrado nas escolas isoladas e reunidas; o primário, de quatro
anos, seria ministrado nos Grupos Escolares; o Complementar, de dois anos, na Escola
Complementar; o Secundário Especial no Lyceu e na Escola Normal; o Profissional nas
Escolas Profissionais; e o Superior na Faculdade de Diretoria Capital. Segundo Rodrigues,
“[...] a reforma do Ceará demonstrou acompanhar o que se considerou de mais evoluído
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nos modelos vindos da Europa, que eram as Escolas Modelos, implantando uma, anexa à
Escola Normal (Art. 85)”.
Lourenço Filho encontrou dificuldade para executar a reforma de forma
homogênea, devido às carências materiais e de recursos humanos, porém, tais dificuldades
não desmotivaram a implantação da Reforma.
Com sua persistência, foi modificado o pensamento educacional, buscando ampliar
a qualidade das experiências, o currículo e os procedimentos metodológicos foram
alterados, adaptados os materiais e livros ao novo processo. Carvalho (2003, p. 234) aponta
que:
[...] O cerne da nova mentalidade que pretendia implantar residia na
compreensão de que a escola não mais devia limitar-se a ensinar a ler
escrever e contar. O programa era simples: tratava-se de inscrever a
escola e a Pedagogia nos marcos spencerianos que propunham como
objetivo a educação – física, intelectual e moral -, adaptando-os ao meio
cearense.

Já na Bahia, Anísio Teixeira foi o grande mentor da Re forma baiana de 1925.
Objetivou ela a construção de uma escola comprometida em cultivar hábitos, aspirações,
sensibilidades e em conduzir crianças ao desenvolvimento de responsabilidades,
objetividade e autonomia, em consonância com suas habilidades e necessidades prementes.
Anísio Teixeira foi responsável pelo desenvolvimento de projetos educacionais pautados
na articulação direta entre escolas, museus e bibliotecas.
Nas instituições de ensino concebidas pelo educador, foram desenvolvidos
trabalhos pedagógicos integrados e alicerçados na relação entre o sistema educacional e as
instituições culturais. Sendo assim, foi de extrema relevância para a educação o papel
social a cargo dos museus, bibliotecas e demais instituições de caráter cultural. Anísio
Teixeira preocupou-se, também, com a formação de professores para o ensino secundário,
bem como com a de outros profissionais do ensino, tendo sido de sua autoria a idealização
da Escola Normal Superior, inserida na Lei de implementou a Reforma de 1925. Tal escola
previa o “aperfeiçoamento pedagógico e literário dos professores”. (REFERÊNCIA?)
Para Rocha (2011, p. 56), “O Ensino primário que para Anísio deveria ser gratuito
voltava-se para o preparo econômico para a vida. O ensino secundário se distanciava do
ensino primário e tinha como objetivo a cultura, elemento fundamental para o
desenvolvimento do homem”.
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A Lei nº 1.846, de 14 de agosto de 1925, regulamentou a Reforma da Instrução
Pública baiana. Mais tarde, num período de quatro meses, o governador baixo u novo
documento, o Decreto nº 4.218, de 30 de dezembro de 1925, aprovando o Regulamento do
Ensino Primário e Normal. De acordo com a reforma, o primário deveria ser obrigatório,
gratuito e laico. Segundo Rocha, “A obrigatoriedade estava relacionada à freq uência
escolar das crianças de 7 a 12 anos”. (ROCHA, 2011, p. 70). Anísio justificou que a
maioria dos alunos, em torno de 90%, antes de concluir a educação primária integral
afastava-se da escola.
Com a aprovação da nova reforma e mudança de metodologia, era necessário
voltar-se para a formação de professores, considerando que, além de não terem formação e
nem diplomação, eram pessoas carentes de fundamentação teórica suficiente para
desenvolver a função. De acordo com Rocha (2011, p. 65), “A Reforma do ensino
preconizou que o ensino normal [...] deveria ser reorganizado, dedicar à prática escolar de
ensino”. Assim sendo, no início de 1925, Anísio organizou e programou um curso de férias
para os professores, objetivando modernizar o serviço escolar.
A Reforma de Minas Gerais foi realizada em 1927, por meio da orientação de
Francisco Campos, e tinha por objetivo, segundo Biccas (2011, p. 134), “[...] de um lado,
no plano federal retomar a hegemonia política, por outro, visava introduzir mudanças no
campo educacional, como ampliação ao acesso à educação, condicionada à busca da
melhoria da qualidade do ensino”.
A Reforma mineira foi promulgada pelo Decreto nº 7.970A, de 17 de outubro de
1927. De acordo com Rodrigues (2006, p. 47), “[...] a reforma se constituiu em um novo
marco importante ao desvencilhar dos esquemas políticos e doutrinários republicanos, para
idealizar as instituições, e ao propor como referência a preocupação em como deveriam ser
as instituições no regime republicano”.
Dessa forma, a escola não estaria efetuando os serviços em prol da sociedade, mas
tornando-a sua educadora. Para isso, seria necessária a redefinição do papel dessa nova
escola. Ainda de acordo com Biccas (2011, p. 134), “[...] substituiu o modelo político por
um pedagógico na solução dos problemas, enfatizando mais aspectos técnicos do que
políticos, realizando-se uma alteração profunda no ideário sobre a escolarização”.
A Reforma da Escola Normal mineira, considerada a mais complexa, tinha como
meta formar professores e pessoal técnico atendesse a zona rural, tanto para o ensino de
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primeiro grau como para o ensino de segundo grau do estado. Para atender esta
complexidade, Carvalho (2003, p. 238-239) enfatiza que:
[...] na Reforma mineira, um conjunto de medidas estarão voltadas para a
formação dos professores nos novos métodos pedagógicos: remodelação
da Escola Normal; criação da Escola de Aperfeiçoamento para
professores já formados; reformulação da Revista de Ensino; constituição
de bibliotecas.

Com a preocupação voltada para a formação de professores, a reforma mineira
presumia cursos e/ou atividades para a formação e aperfeiçoamento da prática pedagógica.
Assim, segundo Carvalho (2003, p. 238):

[...] Campos convoca o professorado para a obra de remodelação do
ensino primário que o governo projetava realizar, recusando-se a adotar a
panacéia tão em voga da difusão do alfabeto como amuleto destinado a
curar todas as moléstias.

Os professores participavam, na capital, de conferências voltadas para a formação
de professores, ou percorreram outras localidades a fim de conhecer experiências de
pessoas e instituições.
Na reorganização da instrução pública do Distrito Federal (RJ) é possível distinguir
uma difusão escolanovista diferente da implementada nos demais estados, tanto no que diz
respeito aos pressupostos quanto às suas consequências (aos seus resultados).

Foi

realizada por Fernando de Azevedo a partir de 1927, tendo sido objeto de muitas
discussões, visto que defendida por uns e arguida por outros. A execução da Re forma se
deu em dois momentos, sendo o “[...] primeiro a reorganização conforme a nova lei [...] e o
segundo o desenvolvimento e expansão desses serviços, mediante a instalação das novas
instituições criadas”. (RODRIGUES, 2006, p. 48).
Propunha um ensino gratuito e obrigatório, sendo que todas as crianças de 7 a 12
anos deveriam ingressar na escola. Os alunos eram agrupados de acordo com o grau de
desenvolvimento e/ou conhecimento. Assim, “A escola deveria se adaptar ao meio social
onde estivesse inserida, respeitando as diferenças locais e seu funcionamento como
sociedade em miniatura”. (RODRIGUES, 2006, p. 49).
Fernando de Azevedo reestruturou a instrução pública renovando o interior da
escola. A reconstrução aconteceu quanto à organização, métodos e princ ípios que
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instituíram as ideias da escola renovada. Com o novo modelo, o professor deveria
estimular, conduzir, orientar o aluno em seus trabalhos e/ou investigações, respeitando as
intenções, interesses e individualidades dos alunos. O método adaptado foi o intuitivo; os
programas e horários organizados, de acordo com Rodrigues (2006, p. 49), “[...] em função
do desenvolvimento, harmônico dos aspectos físico, intelectual, moral e cívico do aluno”.
A nova organização da Instrução Pública do Distrito Federa l tinha como
embasamento do ensino (pedagógico) a observação e as ciências. Por isso, os programas e
horários deveriam ser flexíveis para que o discente tivesse tempo e oportunidade de
observar, comparar e investigar.
Rodrigues (2006) considera ainda que a Reforma da Instrução Pública do Distrito
Federal compreendia: o ensino infantil, ministrado nos jardins de infância para as crianças
de quatro anos e nas escolas maternais para dois anos; o ensino primário era ministrado em
escolas de acordo com o número de alunos. Tal reforma, conforme Camara (2011, p. 153),
visou “[...] reorganizar os comportamentos, as práticas e o pensar educativos estruturou-se
a partir de projetos e regulamentos do ensino [...] possibilitando que esse projeto em
particular fosse concebido”.
Na concepção de Fernando de Azevedo, o reformador teria a incumbência de
enfrentar a educação como um problema brasileiro, definido e solucionado no tempo e no
espaço: “Na organização da reforma do Distrito Federal, Azevedo colocou em foco três
princípios conformadores do sistema escolar: o da comunidade; o da escola única e o da
escola do trabalho”. (PAULILO, 2011, p. 154).
O Projeto da Reforma do Distrito Federal (RJ) teve início em 1927 e foi
regulamentado somente em 1928, por meio do Decreto nº 2.940, de 22 de novembro do
mesmo ano. Fernando de Azevedo procurou transformar a cidade em um centro de
irradiação do movimento pedagógico escolanovista. Para Camara (2011, p. 159), “[...] a
campanha assentava-se na ideia de que a escola deveria desenvolver hábitos novos
funcionando como espaço gerador e estruturante das práticas saudáveis, higiênicas e
moralizantes e dos conhecimentos necessários ao seu processo de inserção social”.
Com a Reforma, os fins da educação se estabeleceram a partir do ajustamento dos
indivíduos ao meio social. De acordo com a mesma autora, “A ação educativa visava
integrar e aprofundar as relações existentes entre indivíduos e as formas de trabalhos
desenvolvidos na região que habitavam”. (CAMARA, 2011, p. 160). Assim, a escola
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estaria atuando como elemento de adaptação, de extensão e de integração do ser humano
ao meio social.
Fernando de Azevedo esclareceu, em suas reflexões, que, além das práticas de
higiene e do assistencialismo, a Reforma previa a criação da disciplina de Educação
Higiênica, oferecida nos cinco anos de escola primária. Outra prática muito valorizada na
escola foi a Educação Física, como parte integrante da ação moralizante e disciplinar de
composição de uma “poesia do corpo”. A formação do caráter, do corpo, da mente e do
espírito dos futuros cidadãos passava pela adoção da ginástica escolar, como medida
profilática ou higiênica do desenvolvimento da resistência, do vigor físico e da disciplina
(AZEVEDO, 1920, p. 3).
Com a preocupação voltada para a educação, Carneiro Leão foi promotor da
Reforma do Ensino em Pernambuco (1928-1930), a convite do governador Estácio
Coimbra. Inovou os métodos pedagógicos, tornando a instrução pública pernambucana
uma das mais modernas do país. Destacou a necessidade organizar a Escola obrigatória,
gratuita e laica.
Carneiro Leão havia participado e atuado na educação do Distrito Federal como
Diretor da Instrução Pública, em 1922, a convite do prefeito Aloar Prata Leme Soares. A
preocupação maior era com a instrução popular e via nas reformas dos cursos normais
desígnios para qualquer reformulação da estrutura e funcionamento da escola primária. Em
seu trabalho realizado no Distrito Federal, Carneiro Leão
[...] encarou o trabalho docente como um problema administrativo cuja
solução dependia de decisões acerca das oportunidades de formação e dos
critérios de classificação e promoção do magistério. A sua perspectiva
praticamente se impôs nos procedimentos de reforma da Escola Normal e
de enquadramento funcional do magistério que se seguiram até 1935.
(PAULILO, 2007, p. 98)

Ao assumir a batuta da reforma de Pernambuco, fez várias críticas ao modelo
educacional brasileiro, caracterizando-o como centrado em uma escola básica precária.
Além da preocupação com o ensino primário, ele discutiu a formação para os professores
que contribuiria para implementar novos conteúdos e métodos, criticando os conteúdos e
metodologias utilizados no modelo escolar que mantinha a formação literária e teórica :
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[...] Na Reforma Carneiro Leão em Pernambuco, também se reconfigura
o papel atribuído a escola. Ao introduzir a Sociologia nos programas dos
cursos da Escola Normal, o reformador justificou a medida, sustentando
que ela iria “fazer da escola oficina social e do educador o colaborador
autentico da sociedade em marcha”. (CARVALHO, 2003, p. 239).

Para Carneiro Leão, era necessário, primeiro, realizar uma reforma geral da Escola
Normal para, em seguida, iniciar uma reforma do ensino primário. A mudança só ocorreria
quando os professores assumissem uma nova postura quanto aos conteúdos e métodos
utilizados nas escolas. Por isso, entendia ser prioritária a criação de condições para
desenvolver uma nova mentalidade no professor, o que exigia repensar sua formação.
Propôs a reforma da Escola Normal sobre bases inteiramente pedagógicas, realçando em
relação dele ao seu programa, sua metodologia, o tempo de formação do professor e a
obrigatoriedade do estágio.
Com a discussão em torno da formação de um novo homem para a sociedade
urbano- industrial, Carneiro Leão sugeriu um novo modelo de ensino que prepararia o povo
para se inserir no processo de industrialização e urbanização do início do século XX; [...]
Para elaborar a Reforma, Carneiro Leão visitou as escolas da Capital e grande parte no
Sertão. A partir do que observou, redigiu a Justificação, incluída no documento
Organização da Educação em Pernambuco”. (ARAUJO, 2011, p. 237).
Esse educador enfatizava a importância da educação popular para o país e
destacava a necessidade de priorizar uma nova educação voltada ao ensino prático e à
formação para o trabalho e a cidadania. Para Silva e Machado (2010), além de dar ênfase à
educação popular, preocupava-se em organizar e articular o ensino em todos os níveis. Ao
propor a manutenção do ensino ao Estado, não pretendia defender a exclusividade do
ensino público, mas garantir a educação para o povo, mesmo que fosse indispensável unir
as iniciativas pública e privada.

2.4. A Reforma da Instrução Pública de 1927 em Mato Grosso

No ano de 1927 foi a vez do governo de Mato Grosso instituir um novo
Regulamento da Instrução Pública Primária. Essa reformulação da educação pública deu-se
de forma diferente em relação aos outros estados brasileiros. Segundo Alves (1998, p. 61),
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“Ao invés de um idealizador, foi criada uma comissão de educadores para organizar a
reforma”. Fizeram parte da comissão: o Diretor da Instrução Pública, Cesário Alves
Corrêa, o bacharel Jayme Joaquim de Carvalho, e os professores Isác Póvoas, Júlio S.
Müllher, Philogonio Corrêa, Franklin Cassiano da Silva, Rubens de Carvalho 8 , Fernando
Leite de Campos, Nilo Póvoas e Alcindo Carvalho. Ainda de acordo com Alves (1998, p.
62), “Essa comissão tinha como objetivo apresentar uma proposta de reforma mais
conducente ao ‘progresso do ensino”. Nesse novo regulamento, o ensino primário das
escolas rurais deveria ter a duração de dois anos e, nas outras categorias, de três anos.
A nova reforma de ensino, através de suas disposições fundamentais, visava dar à
escola uma consciência profunda de sua tarefa social e de aparelhar os meios necessários à
realização da tarefa de educar.
O regulamento prescreveu, em seu artigo 3º, que o ensino deveria ser público
primário, gratuito, leigo e obrigatório a todas as crianças e analfabetos que residissem a até
dois quilômetros de uma escola pública. Nessa acepção, observou princípios que requeria
uma nova compreensão de educação, inspirada em inovadoras exigências derivadas de
mudanças em que o “Estado reconhecia o dever de considerar a educação como uma
função social e eminentemente pública”. (MANIFESTO, 1932, p. 66).
Por meio do Decreto de nº 759, de 22 de abril de 1927, as escolas primárias foram
classificadas em Isoladas Rurais, Isoladas Urbanas, Isoladas Noturnas, Escolas Reunidas e
Grupos Escolares, dando, assim, um novo aparelhamento e categorização às escolas
públicas primárias. Foi nomeada uma comissão composta de dez professores e integrada
também pelo diretor da instrução pública para a elaboração do regulamento. “Os
integrantes da comissão pertenciam a cargos de destaque no cenário educacional matogrossense”. (SÁ e SÁ, 2011, P. 202)
A gratuidade e obrigatoriedade prescritas no Artigo 3º do Regulamento de 1927
foram analisadas como elementos importantes no processo de democratização do ensino
primário. Para Rodrigues (2006, p. 69), “Esses princípios, somados ao da Laicidade e
8

Nasceu em Rio Claro, Estado de São Paulo, no dia 18 de março de 1897, filho de Antônio de Carvalho e
de Dona Jesuína Lassière de Carvalho. Em 1922, quando o Dr. Pedro Celestino Corrêa da Costa, foi eleito,
pela segunda vez, para exercer o cargo de Presidente do Estado de Mato Grosso, convido u o Prof. Rubens
de Carvalho para dirigir a Escola Normal de Cu iabá. Embora mu ito jovem, o professor aceitou o convite e
foi Diretor da Escola No rmal. Foi também memb ro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso.
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outros, fizeram parte das reivindicações dos educadores que em seu tempo lutaram pela
modificação da escola”.
A reorganização do ensino revelou um novo olhar à educação da criança,
determinando uma abrangência maior de idade escolar, de 7 a 12 anos (no regulamento de
1910 previa de 7 a 10 anos), e a criação de escola noturna para meninos de 12 ou mais,
impossibilitados de frequentar as aulas diurnas. A “Educação Nova” via a criança como
indivíduo. Essa educação apareceu como resultado de um novo anseio dos adultos em
relação às crianças, no qual estas mereceriam mais atenção e cuidados especiais. Isso ficou
claro na visão de vários escolanovistas que, segundo Vidal (2008, p. 57):
[...] deve oferecer à criança um meio vivo e natural, “favorável ao
intercambio de reações e experiências”, em que ela, vivendo a sua vida
própria, generosa e bela de criança, seja levada “ao trabalhar e à ação por
meios naturais que a vida suscita quando o trabalho e a ação convêm aos
seus interesses e às suas necessidades.

Porém, essa reforma voltou-se mais “[...] para uma reorganização administrativa do
aparelho escolar do que para a incorporação de novos padrões pedagógicos, a exemplo do
que se deu em outros estados”. (SÁ; SÁ, 2011, p. 171).
Os métodos de ensino e as prescrições estabelecidas na Seção VI, no Art. 91 do
Regulamento, enfatizavam que:

Os professores observarão, no seu trabalho educativo entre outros, as
seguintes normas básicas:
1 – Passarão sempre, no ensino de qualquer disciplina, do concreto para o
abstrato, do simples para o composto e o complexo, do imediato para o
mediato, do conhecido para o desconhecido;
2 – Farão o mais largo emprego da intuição;
3 – Conduzirão a classe às regras e às leis, pelo caminho da indução;
4 – Conservação de vista a finalidade da educativa e procurarão o melhor
caminho para alcançá-la;
5 – Empregarão, no ensino da leitura, o método analítico;
6 – Estudarão os seus alunos para conduzi-los de acordo com a
capacidade de cada um;
7 – Procurarão, pela instrução, o desenvolvimento harmônico de todas as
faculdades infantis;
8 – Transformarão os seus alunos em colaboradores;
9 – Tornarão as lições interessantes;
10 – Educarão pela palavra e pelo exemplo;
11 – Evitarão a rotina e acompanharão de perto as lições da experiência
didática e das ciências pedagógicas. (REGULAMENTO, 1927, p. 15)
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Percebe-se a preocupação dos intelectuais com a aplicabilidade de um novo
direcionamento (paradigma) pedagógico para o ensino primário. O Regulamento
possibilitava nova organização, estabelecendo que a intuição, a observação e a indução
deveriam atender às especificidades da instrução escolar e fossem utilizadas nas salas de
aula. Nesse sentido, Vidal (2003, p. 143) afirma que:

[...] sobre os métodos, que enfocavam a questão da organização da classe,
e o papel do professor como organizador e agente da instrução vão dando
lugar às reflexões que acentuam a importância de prestar atenção aos
processos de aprendizagem dos alunos, afirmando que “o professor
somente poderia ensinar bem se o processo de ensino levasse em conta os
processos de aprendizagem do aluno”.

Na prática pedagógica observa-se a continuidade do emprego do método analítico,
que ganhou espaço e percorreu uma interessante trajetória iniciada no momento em que o
professor fosse trabalhar o processo de leitura. Esse método, utilizado até então para o
ensino da leitura, se caracterizava por partir de uma estrutura global para outra particular. É
interessante ressalvar que o método analítico passou a ser usado por ser considerado
“moderno” para a época. Mortatti (2005, p. 5) considera que, no ensino da leitura, foi:

[...] um passo importante, pois trouxe ao centro de discussões a
necessidade de buscar algo mais que letras, sons e sílabas, para se ensinar
a ler e escrever. Os ideais republicanos e positivistas foram se diluindo ao
longo das décadas seguintes à proclamação da República, novas
urgências foram se impondo aos educadores, mas, mesmo assim, esse
“todo” nunca foi (nem poderia ser) o texto.

O regulamento mato- grossense de 1927 inovou ao se preocupar com a figura da
criança, adequando o ensino à sua capacidade individual, tornando-a coparticipante das
aulas e propiciando-lhe um desenvolvimento harmônico (SÁ; SÁ, 2011, p. 176). Veiga
(1994, p. 50) considera que “[...] a característica mais marcante do escolanovismo é a
valorização da criança vista como ser dotado de poderes individuais, cuja liberdade,
iniciativa, autonomia e interesses devem ser respeitados”.
O movimento reformista representou uma transformação

no sentido da

compreensão do processo pedagógico. Provocou mudanças nos elementos que fazem parte
da ambiência escolar e alterou o conteúdo escolar:
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O movimento pela Escola Nova destacou-se pela valorização da criança,
concebida como sujeito da aprendizagem e agente de seu próprio
desenvolvimento; pelo pensamento científico do processo educacional,
em observância ao desenvolvimento biológico e psicológico do
estudante; pelo respeito à capacidade e ao ritmo individuais de
aprendizagem do educando; e pela valorização de sua liberdade de
expressão. (SÁ; SÁ, 2011, p. 208)

Com a preocupação voltada para a saúde dos estudantes, o Capítulo VIII criou
assistência médica-escolar, responsável pela inspeção das escolas estaduais, vistoriadas
periodicamente e orientadas com as medidas determinadas pela legislação sanitária.
De acordo com cada época e período, a consciência social dos problemas
educacionais se revela quanto à organização da escola, forma de trabalho e transformações
que se adaptavam às novas situações. Para os reformistas, a escola deveria ser um espaço
integrador favorável às novas adaptações e troca de conhecimentos, de modo que a criança
pudesse viver e realizar suas próprias experiências. Nessa concepção, a escola “[...] passará
a ser um organismo vivo, com uma estrutura social organizada à maneira de uma
comunidade palpitante pelas soluções de seus problemas”. (VIDAL, 2008, p. 57). Mas
devia também tornar-se, na formulação de Lourenço Filho, “[...] um órgão que coordene,
no sentido de implantar os ideais nacionais de renovação”. (1930, p. 1)
O movimento de renovação representou um esforço no sentido de reajustes
educacionais. Mas, sobretudo, apostou no poder de transformação social da escola de
massas e na viabilidade de um programa de reforma de sociedade pela reforma do homem
(CARVALHO, 2003). A reestruturação nos programas levaria à reelaboração dos métodos,
que seriam voltados à formação de indivíduos ativos, capazes de julgamentos próprios:
[...] para que a escola possa fornecer aos “impulsos interiores a ocasião e
ao meio de realizar-se”, e abrir ao educando, a sua energia de observar,
experimentar e criar todas as atividades capazes de satisfazê-la é preciso
que ela seja reorganizada como um “mundo natural e social
embrionário”, um ambiente dinâmico em íntima conexão com a região e
a comunidade. (VIDAL, 2008, p. 57).

A educação foi, então, o elemento verdadeiramente eficaz na construção de uma
sociedade democrática, visto ter levado em consideração as diversidades, respeitando a
individualidade do sujeito, tornando-o apto a refletir sobre a sociedade e capaz de inserir-se
nela. Para alguns educadores, a educação escolarizada deveria ser sustentada num
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indivíduo integrado à democracia, no cidadão atuante e d emocrático. Lourenço Filho
(1974, p. 19) ponderou que:
Os primeiros renovadores percebiam a necessidade de melhor coordenar
o trabalho da escola com o de todas as demais instituições para fins de
integração das funções da escola, admitindo-se que será preciso reverlhes a organização tradicional, decorrente de outras condições da vida do
homem.

Cada estado tinha suas peculiaridades, porém estavam vivendo momento comum de
mudança e as escolas públicas precisavam se adaptar a elas, reformulando os regulame ntos
e reorganizando o sistema de ensino. Segundo Nagle, “[...] tenta-se, pela primeira vez,
realizar o novo modo de estruturar as instituições escolares”. (1974, p. 241) Assim, ficaram
evidenciadas que, com a nova situação, as necessidades educativas eram outras, não
poderiam mais ficar atreladas à educação tradicional, na qual cabia ao aluno armazenar as
matérias estudadas, reproduzindo-as sem qualquer relação com o contexto social.
Com a sociedade em mudança, os governantes viam na educação um caminho e
um meio de contribuir para a melhoria da sociedade; de formar e preparar um sujeito novo,
um novo homem para atuar no mercado de trabalho e na sociedade. Na concepção de
Nagle (1974, p. 248), “[...] o movimento da Escola Nova, como se sabe, significou um
processo de remodelação das instituições escolares, como consequência da revisão crítica
da problemática educacional”. Essa concepção de novo homem e nova sociedade
alimentou as expectativas dos governantes, que apostaram numa sociedade nova e
moderna.
Com a implantação desse novo ideário educacional em Mato Grosso, as exigências
para a formação e atuação de professores se ampliaram. Tornava-se necessários que os
mesmos fossem capacitados, envolvidos e terem simpatia pela infância. Precisavam estar
cientes de que o desenvolvimento só poderia ser considerado verdadeiro quando
propiciasse elementos de autocontrole, uma vez que a educação tradicional se concentrava
apenas na transmissão do conhecimento. Sob essa concepção, o professor detinha o saber e
a autoridade, dirigia o processo, se apresentando como modelo a ser seguido.
Com a nova compreensão de educação, o foco da aprendizagem deveria estar
voltado não apenas para as crianças, mas também para a formação de professores e
direcionada para os experimentos significativos, uma vez que somente as experiências
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tinham valor educativo. A formação deveria ser mais eficiente, então, além de vivenciar
situações de ensino em sala de aula, o professor deveria compreender os elementos e as
estruturas condicionantes que estabeleciam o trabalho do educador.

CAPÍTULO III
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NOVOS INVESTIMENTOS NA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES: A APROPRIAÇÃO DAS
IDEIAS ESCOLANOVISTAS NO CURRÍCULO DA
ESCOLA NORMAL

Alunas e professores da Escola Normal de Cuiabá-MT
Fonte: Acervo do Museu Histórico de Mato Grosso
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3.1. O (re)nascimento da Escola Normal em Cuiabá 9

Após longo período de interrupções e incertezas sobre a formação de professores,
as discussões como visto, ganharam novamente espaço e força no governo Pedro Celestino
(1908-1911). O oficio do professor encontrava-se no cerne das políticas da educação e era
concebido como o principal instrumento para o progresso da instrução pública, percebendo
o processo educacional como elemento verdadeiramente e ficaz para a construção de uma
sociedade democrática.
Foi na administração desse governante que ocorreram importantes investimentos na
preparação de mestres, uma vez que ele era defensor da ideia de que não haveria ensino de
qualidade, nem reforma educativa, tampouco inovação pedagógica sem uma apropriada
formação dos professores.
Aos 3 de dezembro de 1910, Corrêa da Costa regulamentou a Escola Normal,
mista, por meio do Decreto nº 266. Sua finalidade era “[...] ministrar em um curso
pedagógico teórico e prático, o ensino necessário às pessoas de ambos os sexos que se
destinarem ao magistério primário”. (DECRETO nº 266, Art. 1º). Para Paulilo (2007, p.
99):

[...] a descrição das exigências de preparação do magistério e dos
expedientes de provimento dos quadros docentes nos anos 1922 a 1935 é
útil para a compreensão da história de um movimento profissionalizante
que veio a ser incorporado ao ensino.

A matriz curricular da Escola Normal de Cuiabá refletia o ideário de seus
idealizadores: Leowigildo Martins de Mello e Gustavo Kuhlmann que, “[...] imbuídos de
uma concepção político-ideológica positivista, alicerçada na ordem e na disciplina, não
mediram esforços para implantar as inovações educacionais em voga em São Paulo e
também no estado de Mato Grosso”. (SÁ, 2006, p. 21)
9

A Escola Normal de Cuiabá, por meio do Decreto de nº 132, de 20 de janeiro de 1932, passou a se chamar
Escola Normal Pedro Celestino, “[...] em ho menagem ao seu fundador, e foi a efetivação de uma proposta de
formação de professores em Mato Grosso, no nível secundário, tão ansiada e ensaiada no século XIX.” (SÁ;
SÁ, 2008, p. 73).
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A reforma educacional de 1910, além de novo direcionamento para o ensino
primário, estabeleceu um marco fundamental na transformação, do currículo clássico, para
o moderno, na Escola Normal mato-grossense. Desse modo, institui-se um novo
regulamento, através do qual o currículo sofreu alterações em relação ao de 1874, visto que
pautado por uma educação científica e prática e organizado com duração de três anos,
conforme é possível verificar a seguir:
1º Ano

2º Ano

3º Ano

Língua Portuguesa
Francês
Aritmética e Álgebra
Educação Moral e Cívica

Língua Portuguesa.
Francês

Língua Portuguesa

-

Geometria

-

-

-

Química
Cosmografia

Corografia do Brasil.
Física e trabalhos manuais.

Geografia Geral.
-

Trabalhos manuais

-

Física
-

Ciências Naturais
-

Desenho e Caligrafia.
-

Pedagogia.
-

-

História Universal
Pedagogia
Música

Historia do Brasil
Pedagogia
Música

Quadro 1. Distribuição das cadeiras da Escola Normal em 1910
Fonte: Regulamento da Escola Normal – Decreto Nº 266, de 3 de Dezembro de 1910

O Ensino da Escola Normal de Mato Grosso foi integrado por matérias e conteúdos
organizados pedagogicamente e obedecendo

um plano. O programa 10 se restringia

somente aos conteúdos que eram ministrados pelos lentes no decorrer dos 3 anos de curso.
No 1º ano, a Língua Portuguesa se detinha no de estudo da teoria gramatical até
sintaxe, com todas as aplicações práticas; o Francês, oferecido por meio de conhecimento
essencialmente prático da língua, através da conversação, redação, leitura e tradução; a
Aritmética e Álgebra eram estudadas até equação do 2º grau; os conteúdos de Corografia
do Brasil eram referentes ao Brasil e a Mato Grosso, em especial; no Desenho e Caligrafia

10

O Programa se encontra imp licitado no Regulamento de 1910.
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era trabalhado desenho a mão livre, pintura a aquarela e pastel. Junto à cadeira de
Pedagogia* , estavam inclusos Educação Moral e Cívica, Física 11 e trabalhos Manuais.
No 2º ano, a Língua Portuguesa seria de revisão e ampliação dos conteúdos
anteriores, análise lógica, noções de gramática filosófica; a história universal consistia de
noções da história da civilização nas idades antigas, média, moderna e contemporâneas; em
geografia geral, o normalista teria informações completa das partes físicas e políticas dos
continentes, com especialidade à América; a cadeira de Francês seria uma continuação dos
exercícios práticos oferecidos no 1º ano, com complementações da sintaxe e suas
aplicações; em geometria eram trabalhadas noções de geometria no espaço; na cadeira de
física o aluno veria os conteúdos de propriedades gerais, noções de composição de forças,
fenômenos gerais relativos a gravidade, noções acústicas, de termologia, de ótica, de
eletrologia, de meteorologia e de climatologia; os conhecimentos de Música envolvia m
teoria musical, solfejos, noções sob a formação de acordes, canto oral, e a cadeira de
pedagogia contemplava conteúdos de noções gerais de psicologia, pedagogia e educação
moral cívica e trabalhos manuais.
E, no 3º ano, a Língua Portuguesa seria uma revisão da matéria dos 1º e 2º anos,
mais conteúdos de gramática histórica, comparando a evolução do português com do
francês; estudo geral da literatura nacional, análise dos prosadores e poetas mais modernos,
especialmente de Mato Grosso; na cosmografia eram estudadas noções sobre o céu, estrela,
constelação, astros, planetas e seus satélites e cometas, sol, movimento, elementos da
orbita aparente, dia e noite, crepúsculo, estações, divisão do tempo, calendário, lua, frases e
movimentos, eclipse, suas causas, lei da atração universal; em história do Brasil o aluno
estudaria conteúdos em relação a história da pátria e de Mato Grosso em especial; em
ciências naturais eram conteúdos elementares da zoologia, da botânica e da geologia; na
cadeira de química seria noções gerais de química minera l e orgânica; trabalhos manuais
seria atividades voltadas para os afazeres que envolviam agulhas; nota-se que nesse
momento o estudo voltava-se para realidade regional, valorizando com a educação física,
realizada separadamente para as meninas, com atividades que envolviam trabalhos
manuais, e para os meninos não foi possível identificar quais conteúdos eram trabalhados;

11

A física se reporta aos exercícios físicos, com monenclatura alterada para Ginástica no Regulamento
posterior.
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na cadeira de música os conteúdos seriam

revisão do ano anterior e a cadeira de

pedagogia, além de revisão dos conteúdos do 1º e 2º ano, os normalistas estudavam
aplicações práticas da processologia e da metodologia, educação moral e cívica e direção
de escolas.
Os professores de cada cadeira se responsabilizavam pela elaboração do programa
de ensino previamente aprovado pela congregação, no fim de cada ano , para ser aplicado
no ano seguinte. O ensino deveria se ministrado de modo que viesse a atender à aquisição
dos conhecimentos dos normalistas, limitando-se às lições teóricas indispensáveis para o
empenho da prática profissional.
O professor da cadeira de pedagogia era responsável pelo acompanhamento dos
alunos mestres do 2º e 3º anos em suas práticas no grupo escolar modelo. Além da função
de diretor, Leowigildo lecionou as cadeiras de pedagogia e noções de psicologia. Em sua
época de normalista, esse professor demonstrou grande desempenho em pedagogia, o que
pode ter influenciado sua vinda para Mato Grosso (Sá, 2010):
Pedagogista distinto entre os mais exímios da atual geração de
educadores; jornalista adestrado na arte difícil de levar o publico ao
convencimento da justeza dos ideais que defendesse; orador fluente;
possuidor do segredo de elevar as multidões inteligentes; simpático;
maneiroso; quem estaria em melhores, em mais favoráveis condições de
propugnar, com imediata vantagem, pe lo melhoramento da cultura geral
em nosso meio, intensificando a campanha bendazeja contra o
analfabetismo. (CORRÊA, 1923, p. 33)

As aulas práticas que aconteciam na Escola Modelo eram supervisionadas pelo
diretor da Escola Normal, obedecendo orientação pedagógica indicada pela congregação.
Os exercícios práticos eram planejados, organizados por meio de mapas, programas e
horários. “A preocupação de Mello com os professores era constante, pois tinha ciências de
que a qualidade do resultado da formação proposta pela Escola norma, de sua
responsabilidade, estava nas mãos, principalmente dos docentes”. (SÁ, 2006, p. 36)
Como a prescrição metodológica para o ensino primário, que tinha por base o
método intuitivo, deveria ele ser utilizado também na Escola Normal, a fim de
instrumentalizar o futuro professor na prática educativa. Assim, o ensino do Curso Normal
deveria ser mais prático que teórico e transmitido por meio de Lições de Coisas, referentes
ao assunto a ser tratado (Art. 12, Decreto nº 266). Villela (2008, p. 143) expõe que Lições
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de Coisas eram ministradas no “[...] momento em que o professor deveria criar as
condições para que os alunos possam ver, sentir, observar os objetos. Vidal (2008, p. 509)
pondera que “[...] o aluno era instado a observar fatos e objetos com o intuito de conhecerlhes as características em situações de aprendizagem”.
O parágrafo único do mesmo artigo prescrevia que “Haverá para essas lições
coleções completas de peso e medidas, símbolos sólidos geométricos; modelos de
instrumentos agrários, coleções completas do Museu Escolar Brasileiro, de História
Natural, e os aparelhos necessários à prática dos fenômenos físicos, químicos e
meteorológicos”. (DECRETO nº 266)
O Decreto nº 266, de 1910, além de oficializar o Ensino Normal no Estado, no
início da República, alterou seu currículo, incluindo Noções de Psicologia. Para Antunes
(1999, p. 80), “A produção das Escolas Normais consistiu, provavelmente, numa das mais
importantes contribuições para o estabelecimento da psicologia científica no Brasil, quer
no âmbito teórico, quer no âmbito da aplicação prática de seus conhecimentos ”.
Nesse sentido, a Psicologia deveria fornecer subsídios teóricos e todo um arsenal
técnico para instrumentalizar a ação educativa. Foi concebida para ser a coluna de
sustentação científica para a concepção pedagógica, pois cuidava do aluno e de suas
diferenças individuais no processo de desenvolvimento psíquico da aprendizagem, da
dinâmica das relações interpessoais, da personalidade, das vocações, das aptidões e
motivação. Assim, “A Psicologia ganhou seu mais importante alicerce para se estabelecer
na condição de ciência, explicitar-se como área específica de saber e de prática, e,
consequentemente, definir-se como campo profissional específico”. (ANTUNES, 1999, p.
72)
Essas alterações curriculares foram adotadas devido à influência do movimento
escolanovista, que concebia o aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem, e
que, por isso, precisava ser estudado e compreendido em sua totalidade. Nesse sentido,

A Psicologia tornou-se necessária como ciência básica e instrumental
para a Pedagogia, o que acarretou seu desenvolvimento, quer no plano
teórico, quer no plano prático, ampliou para outras áreas como
organização do trabalho e o atendimento nos serviços de orientação
Infantil. (ANTUNES, 1999, p. 63)
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Mesmo com a sua inclusão do currículo, as noções de Psicologia eram previstas
somente no segundo ano do Curso Normal, dividindo a carga horária com o estudo de
Pedagogia, Educação Moral e Cívica, Educação Física e Trabalhos Manuais. Isso nos leva
a deduzir que as horas destinadas a esses conhecimentos eram ínfimas.
Além disso, não podemos afirmar que o estudo da Psicologia foi trabalhado nas
aulas destinadas a essa cadeira, pois seu primeiro professor, Leowigildo Martins de Mello,
parece ter tido formação muito superficial nessa área junto ao Curso Normal na Escola
Caetano de Campos, em São Paulo, através da cadeira de Pedagogia.
O testemunho de Almeida Júnior , colega de classe de Leowigildo Martins de Mello
e Gustavo Fernando Kuhlmann, afirma que: “Ciridião Buarque dispunha de umas sessenta
aulas no quarto ano, devendo lecionar, conjuntamente, Psicologia, Pedagogia, Didática e
Educação Cívica. E efetivamente lecionava. Mas tudo tão condensado, numa síntese tão
sintética, que no fim tínhamos era um extrato de Pedagogia, bondosamente reduzido pelo
mestre a apostilas. A tarefa do aluno tornava-se relativamente fácil: copiar, decorar,
reproduzir”. (TANURI, 1979, p. 114)
Posteriormente, no governo de Joaquim Augusto da Costa Marques (1911-1915),
foi elaborado um novo Regulamento, por meio do Decreto n° 35, de 13 de janeiro de 1914,
classificando a Escola Normal de ensino secundário profissional e estendendo a duração do
curso para quatro anos, conforme quadro:
1º Ano
Português
Francês

Nº de
aulas
3
3

Português
Francês

Nº de
aulas
3
3

Arit mética

4

Álgebra

3

Caligra fia e
Desenho
Trabalhos
Manuais
Ginástica
Escolar

2

Geografia
geral
Ciências
Naturais
Caligrafia e
Desenho
Trabalhos
manuais
Música

3

2
1

2º Ano

2
2

3º Ano
Português
Geo metria
Plana
Ciências
Naturais
Física e
Química
Pedagogia

Nº de
aulas
3
3
2
2
2

4º Ano
Português
Geo metria
Plana
Pedagogia
Educação
cívica
Física e
Química
História da
Civilização
Música

Geografia do
2
Brasil
1
História do
2
Brasil
2
Trabalhos
2
Manuais
Música
1
Quadro 2. Demonstrativo das cadeiras e aulas da Escola Normal de Mato Grosso em 1914
Fonte: Regulamento da Escola Normal - Decreto nº 353, de 13 de janeiro de 1914.

Nº de
aulas
3
3
3
2
3
2
2
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A legislação alterou as cadeiras de História Natural, visando suas principais
aplicações na agricultura e, somando a ela, as noções de Anatomia, Psicologia, Higiene e
de Pedagogia, deixando somente Educação Cívica e direção de escolas. Assim, mais uma
vez a Psicologia ficou como coadjuvante no curso de formação de professores, talvez por
não ser considerada detentora de conteúdo relevante, mas, provavelmente, pela falta de
profissionais capacitados para trabalhar seus conteúdos.
Outro conhecimento inserido no currículo da Escola Normal foi a Higiene,
ministrada juntamente com a Psicologia, na cadeira de História Natural. A inserção de tal
conhecimento, como parte do projeto da educação do corpo dos escolares, não se restringia
ao conjunto de práticas e saberes que se transformariam lentamente à atual disciplina de
Educação Física (PYKOSZ; OLIVEIRA, 2009).
A educação do corpo, representada pela higiene, era fundamental para o
desenvolvimento da escola: “As doenças principalmente as enfermidades dos órgãos dos
sentidos, eram os conteúdos mais frequentes para o ensino nas escolas primárias do Estado,
embora os programas da Disciplina Higiene apresentassem uma variedade maior de
saberes” (PYKOSZ; OLIVEIRA, 2009, p. 3), tais como “[...] os conhecimentos ligados à
morfina, cocaína e álcool, elementos que poderiam gerar vícios”. (PYKOSZ; OLIVEIRA,
2009, p. 4)
Com a ampliação da discussão acerca das práticas e saberes escolares, a partir das
primeiras décadas do século XX, ganhou espaço no currículo escolar, de modo a consignar
um projeto de formação que diferenciasse a escola nova das velhas formas de conceber o
mundo da escolarização (PYKOSZ; OLIVEIRA, 2009). Desse modo, viu-se uma
verdadeira cruzada higiênica, que mobilizou médicos, educadores, engenheiros e todos
aqueles ligados de alguma maneira à causa da educação.
O crescente movimento pela renovação pedagógica oferecia o esteio propício para
que, pela via da Biologia, Psicologia e Antropologia, principalmente a Higiene como corpo
doutrinário, ganhasse espaço no âmbito escolar. (PYKOSZ; OLIVEIRA, 2009, p. 136).
Para Pykosz e Oliveira, “O movimento higienista pode ser caracterizado como um dos
mais ambiciosos projetos de intervenção social que conheceu a modernidade”.
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3.2. A efervescência da Escola Nova na década de 1920 e a reorganização curricular
da Escola Normal

Com a efervescência do movimento escolanovista na década de 1920, os estados
brasileiros buscaram se adequar à nova estrutura de ensino, objetivando solucionar os
problemas existentes, principalmente os adstritos à formação de professores. É possível
deslocá- lo, nesse período, dos grandes movimentos educacionais: o movimento pela
difusão da educação e a influência do escolanovismo no pensamento pedagógico.
Para atender o surgimento dessas ideias e realinhar o currículo inicial da Escola
Normal Oficial, com o objetivo de contribuir para a construção desse novo professor,
capaz de resolver os problemas e promover o desenvolvimento da aprendizagem da
criança, foi que um novo Regulamento da Escola Normal de Cuiabá foi oficializado por
meio do Decreto de nº 643, de 9 de agosto de 1923.
Com ele, o programa de ensino foi alterado, sendo inserida a cadeira de
Metodologia e Didática que tinha como objetivo contribuir para a formação teórica e
prática do futuro professor. Era necessário preparar o docente para novas mudanças no
ensino. E essa cadeira daria suporte ao futuro mestre, contribuindo para a sua formação no
que se refere aos estudos de métodos, fazendo com que ele dominasse as novas maneiras
de ensinar, de observar e adquirir conhecimento da psicologia da criança. França (1933)
descreve que a metodologia era a ciência que tinha por objeto de estudo os métodos de
ensino. Ela poderia ser ministrada de forma particular ou aplicada. A primeira se
preocupava com as qualidades de um bom método, a segunda responsável pela maneira de
ensinar, de aplicar o programa, apontando o fim e as observações a serem observadas
durante o processo ensino-aprendizagem. Por isso a necessidade de “[...] preparar um
professorado capaz de tentar a renovação”. (PAULILO, 2007, p. 107).
A cadeira de Metodologia e Didática foi distribuída no 4º ano e sua carga horária
era de 6 aulas semanais. A didática era compreendida como um conjunto de regras visando
assegurar aos futuros professores orientações necessárias para o trabalho docente. Os
conteúdos dessas cadeiras, segundo Veiga (1994, p. 45), geralmente
[...] abrangiam o estudo dos métodos e processos de ensino, suas
implicações e vantagens comparativas, as técnicas de ensino misto, que
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eram uma conciliação da técnica de ensino simultâneo e do ensino mútuo,
e os exercícios práticos nas escolas modelos.

França (1933) aponta ainda que, assim como a metodologia constituía a parte
científica dos métodos de ensino, a Didática se caracterizava como a arte de ensinar; a
primeira era a Pedagogia aplicada ao ensino; a segunda, a arte que se adquiria pelo estudo
da primeira.
Como se pôde observar, no último ano do curso as cadeiras que continham a maior
carga horária eram as pedagógicas e a História Natural, que incluía os conhecimentos de
Psicologia e Higiene:
1º Ano
Português

Nº de
Aulas
3

Português

Nº de
Aulas
3

Francês

3

Francês

3

Matemática
Geografia e
Noções de
Cosmografia

5
3

2º Ano

Matemática
Corografia do
Brasil

Psicologia

3º Ano
Português

Nº de
Aulas
3

Física e
Química

6

História da
Civilização

3

4º Ano
Literatura
Nacional

5
3

História do
Brasil
História Natural
e Higiene

3

Metodologia e
Didática

6

6

3

Pedagogia
3
Desenho e
3
Desenho
3
Desenho
Caligrafia
2
Trabalhos
2
Trabalhos
3
Música
2
Música
2
Música
Quadro 3. O programa da Escola Normal em 1923
Fonte: Regulamento da Escola Normal - Decreto de nº 643, de 9 de agosto de 1923.

Desenho e
Caligrafia 3
Trabalhos

Nº de
Aulas
3

3

2

2

Em relatório de 1924, pode-se observar que a diretoria da Escola Normal teve
dificuldades na aplicação dessas cadeiras:

Cadeira de psicologia, pedagogia e metodologia didática
É a cadeira básica de um curso normal.
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Os programas apresentados no inicio do ano agora findo foram bastante
modestos, em atenção a dois fatores grandemente ponderáveis:
1) por tratar-se de um inicio de curso;
2) pela escassez de tempo motivado pelo acúmulo de funções sobre esta
Diretoria.
A ambos os programas, do 3° e ao do 4° ano, foi dada execução
completa, ainda que sem o desejável desenvolvimento. Fez esta Diretoria
quanto pode para dotar as classes de professoras dos indispensáveis
conhecimentos psicológicos e metodológicos e para dar à classe de 3°
ano boa base para o curso de próximo ano. Entretanto, sobre a falta
absoluta de tempo para a realização de um ensino eficiente, lutou esta
Diretoria, contra um vicio profundamente arraigado em todo o curso
normal, e que tem sua fonte no curso primário: a completa incapacidade
de assimilação de educandos habituados a um ensino de pura memória
que lhes vem amortecendo as falhas de uma robusta inteligência nativa.
Não é inimigo que se vença em um ou dois anos de luta, ainda que
indormida. O ensino se estenderá, agora em diante, ao 2° ano, de acordo
com os programas que esta diretoria tem a honra de apresentar.
Desde logo se evidencia uma grande falha que permanece no programa
agora apresentado: a ausência de um curso de pedagogia. A razão disso é
que, sendo as próximas classes de 2° e 3° anos estranhas aos
conhecimentos da cadeira, não poderão transpor os limites das noções
básicas de psicologia; e cabendo à classe das próximas professoras em
programas longo de metodologia didática, não há tempo para o
desenvolvimento de matéria que caberá, nos anos futuros, ao 3° ano do
curso.
a) um professor de metodologia didática, cujo programa se resume no 4°
ano;
b) um professor de psicologia e pedagogia, cujo programa abrange
somente os anos 3° e 4°.
Nem de outro modo é possível desenvolver suficientemente a prática
pedagógica, sem a qual todas as demais noções anteriores de psicologia e
pedagogia seriam confinadas a uma nulidade quase completa .
(RELATÓRIO, 1924, p. 9).

Criticando a falta de tempo do professor que assumia também a direção da Escola,
e o hábito de memorização, apontou ainda para a necessidade de se organizar um livro de
Psicologia para fundamentar as aulas e adiantar seu andamento.
Com a reformulação da Instrução Primária promovida por Mário Corrêa da Costa,
em 1926, novos posicionamentos foram dados ao curso de formação de professores. O
novo regulamento continuou com o desígnio de manter a Escola Normal de ensino
secundário – profissional de 4 anos –, mas ampliou seu programa no que se refere às
cadeiras:
Art. 7º § 1º O ensino da Escola Normal não terá em mira somente a
comunicação dos conhecimentos necessários ao desempenho da missão
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futura dos educandos, mais ainda, proporcionar-lhes o desenvolvimento
de todas as faculdades, familiarizando-os com os métodos a serem
empregados no estudo e no ensino das várias disciplinas.
(REGULAMENTO, 1926, p. 278).

O programa da Escola Normal mato- grossense foi reorganizado permitindo o firme
relacionamento entre as alterações metodológicas aos princípios escolanovistas,
associando-se, nessa medida, aos movimentos reformistas e remodelador. Entre as
disciplinas, foi realçada a importância da Psicologia.
A relação entre esta e a educação em Mato Grosso, acentua-se com a introdução de
estudos referentes ao movimento escolanovista, que pretendia renovar as práticas
educacionais dos professores mato-grossenses: “Os conhecimentos sobre os aspectos
psicológicos produzidos no interior da área educacional foram elementos importantes para
a consolidação da psicologia como campo de saber no Brasil”. (RODRIGUES, 2010, p. 3)
Os estudos psicológicos inseridos na Escola Normal apareceram outras vezes com
determinadas especificações, revelando alterações importantes no seu conteúdo,
englobando estudo da criança, do desenvolvimento humano, dos interesses e necessidades
e das diferenças individuais:

1º Ano
Português

Nº de
Aulas
3

2º Ano
Português

Nº de
Aulas
3

Francês

3

Francês

3

Arit mética

3

3

Geografia e
Cosmografia
Desenho e
Caligrafia

3

Álgebra e
Geo metria
Corografia

3

Psicologia

3

Trabalho

2

3

Ginástica

3

Desenho e
Caligrafia
Música e
Trabalhos
Ginástica

3

3

3º Ano
Português

Nº de
Aulas
3

Pedagogia e
Psicologia
Física e
Química
História
Natural
História
Universal

3

Música e
Trabalhos
Hig iene

3
3
3

4º Ano
Literatura
Nacional,
composição e
redação oficial
Metodologia
Didática
Física e
Química
História Natural

Nº de
Aulas
3

6
3
3
3

3

História do
Brasil e
Educação
Cívica
Música

2

Hig iene

3

2

3

Ginástica
3
Desenho e
2
Caligrafia
Quadro 4. Distribuição das cadeiras e aulas da Escola Normal de 1926

Fonte: Regulamento da Escola Normal - Decreto de nº 742, de 2 de setembro de 1926.
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O novo programa transformou os conteúdos de Psicologia e Higiene em cadeiras
específicas, sendo que a primeira passou a ser trabalhada no curso desde o 2° ano, unindose ao conhecimento de Pedagogia; no 3° ano, fundamentando os conhecimentos de
Metodologia Didática e sanando uma dificuldade apontada pelo diretor da Escola Normal
em seu relatório de 1924, que evidenciou a necessidade de preparar os professores para
além do domínio básico, com fundamentos da Psicologia e de procedimentos didáticos :
“[...] a contribuição reformista, no sentido de penetração do ideário escolanovista, se dá
pela ampliação e diversidade curricular, e especialmente, por meio de uma transformação
metodológica”. (NAGLE, 1974, p. 246).
A inserção da Higiene na Escola Normal deve-se ao fato de ter sido configurada
como parte do programa da instrução pública, apresentando saberes que advinham
diretamente na educação do corpo, além do conhecimento que os professores deveriam ter
quanto a doenças e males que poderiam comprometer seus alunos e, consequentemente,
seus tratamentos e cuidados. Deveria constar na relação de conteúdos lecionados nos
cursos formação de professores para o ensino de higiene,
A Higiene, como parte do projeto da educação do corpo dos escolares, não se
restringia ao conjunto de práticas e saberes que se transformaria, lentamente, no que
conhecemos hoje com a disciplina de Educação Física (PYKOSZ & OLIVEIRA, 2009).
Sob a direção do professor Julio Struuig Müller está a Escola Normal
fundada nesta capital para ministrar a educação teórica e pratica para
aqueles que se destinam à carreira do magistério público do Estado.
Com o regulamento baixado pelo Decreto 742, foram criadas duas
cadeiras sendo um de higiene e a outra de ginástica.
Não se pode compreender num estabelecimento dessa natureza, a falta
dessas duas importantes cadeiras, que constituem a base para o progresso
físico, tão necessário para o desenvolvimento intelectual dos futuros
professores. (RELATÓRIO, 1927, p. 121).

Nesse período, a didática também sofreu a influência do escolanovismo,
acentuando o caráter prático-teórico do processo de ensino-aprendizagem. Na concepção
de Veiga (1994, p. 51), “[...] teoria e prática são justapostas. O enfoque do papel da
didática está condicionada ao caráter de neutralidade, privilegiando a sua dimensão
instrumental, ignorando o contexto político-social”.
O artigo 7º do Regulamento destacava a importância dada aos métodos a serem
aplicados , visto que necessários e indispensáveis, uma vez que o professor tinha que ter
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contato e conhecimento deles, que deveriam ser aplicados a todas as disciplinas, uma vez
que serviriam de meios para transmissão do ensino, ou seja, o método , nesse caso , seria o
encadeamento das atividades desenvolvidas para aquisição do conhecimento. A exemplo
disso, nos parágrafos 2º e 3º do Artigo 7º prescrevia que:
2º - O ensino de portuguez terá um cunho eminentemente prático, para
que os usos lexicológicos e syntacticos deverão ser reconduzidos da
leitura e interpretação de escriptores notáveis, visando o correcto manejo
da língua e uma fácil systematização grammatica;
3º - O ensino de francez será essencialmente prático e com o objectivo
especial de tornar os alunnos capazes de compulsar compedios escriptos
nesse idioma e necessários ao estudo das várias disciplinas.
(REGULAMENTO, 1926, p. 279).

Nos artigos 7º e 8º, outra mudança deve ser destacada nesse novo processo de
formação do professor: refere-se à prática profissional. O Decreto enfatiza va a
incorporação de conhecimento de técnica metodológica para o desenvolvimento da prática
pedagógica do futuro professor:
Art. 7º – A prática profissional que terá por fim dar aos alunos
conhecimentos de técnica metodológica e a prática de processos e
métodos de ensino primário serão desenvolvidos no último ano do curso
normal.
Art. 8º – Constará a prática profissional de aulas modelos, aulas práticas,
preparo de lições e lições práticas. (REGULAMENTO, 1926, p. 278-279)

Assim, procurou-se instalar, na formação de professores, uma pedagogia moderna,
que objetivava o desenvolvimento intelectual dos professorandos tornando-os competentes
para sua futura profissão. Guedes e Schelbauer (2009, p. 11) explanam que a prática de
ensino
[...] deve se constituir em espaço de aprendizagem para o futuro
professor. Espaço em que, além de vivenciar situações de ensino em sala
de aula possa compreender os elementos, as estruturas condicionantes
que constituem o trabalho do professor.

A prática profissional era realizada na Escola Modelo, lugar onde o normalista
aplicava os métodos aprendidos para atuar em sala de aula. Para Guedes e Scherbauer
(2009), a formação prática do professor era o foco do processo. Os conteúdos que ele
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deveria ensinar na escola primária eram aprendidos, juntamente com a maneira de ser
professor. Na Escola Modelo
[...] os futuros mestres podiam “ver como as crianças eram remanejadas e
instruídas”. Desse modo de aprender centradas na visibilidade e na
imitabilidade das práticas pedagógicas esperava-se a propagação dos
métodos de ensino e das práticas de organização da vida escolar.
(CARVALHO, 2003, p. 225)

Além da prática, os normalistas tinham que assistir semanalmente , na Escola
Modelo, a uma aula de didática ministrada pelo professor da cadeira ou por outro professor
da mesma escola. As aulas de didática eram coexercícios didáticos que compreendiam:
a)
aula modelo dada por um aluno-mestre com assistência do
professor de metodologia;
b)
Crítica, por um aluno-mestre, dos professores empregados no
desenvolvimento da lição;
c)
Redação, feita por um aluno-mestre, do resumo da aula e da
discussão;
d)
Relatório sumário, por todos os alunos-mestre participantes da
lição e das observações produzidas durante a discussão:
e)
Exercícios práticos de escrituração escolar e confecção de
relatórios mensais do movimento escolar.
§ único – As aulas modelos deverão versar sobre todos os ramos dos
programas do curso primário, devendo o assunto ser escolhido pelo
professor de metodologia, pelo professor da classe anexa, com
antecedência de, pelo menos, quatro disciplinas. (REGULAMENTO,
1933, p. 8 )

No programa da Escola Modelo, certificou-se que era elaborado detalhadamente o
como ensinar e o resultado a alcançar. A exemplo temos da matéria de História no 1º ano:
Como Ensinar. “Conversando e narrando, como se narrassem histórias de fadas, que tantos
as crianças apreciam. Estas aulas devem ter mais feitio de diversão do que de aulas
propriamente; devem falar diretamente ao sentimento e indiretamente a inteligência. E o
Resultado a Alcançar: Amor e admiração pelas terras e homens do Brasil”. (PROGRAMA
DA ESCOLA MODELO, 1924, p. 1). Nota-se que a mesma estrutura do Programa davase para todos os anos e todas as matérias.
No artigo 2º, detectou-se a importância pela ênfase dada ao aspecto pedagógico,
que, de acordo com Rodrigues (2006, p. 87), “[...] o cuidado com um ensino de acordo com
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as preocupações que envolviam a sala de aula; a busca de uma fundamentação teóricoprática; e o desenvolvimento dessa fundamentação com o acompanhamento na escola
anexa”. Assim, as instituições sofreram transformações quanto ao papel do professor, aos
programas, à noção de aprendizagem e aos métodos e técnicas de ensino-aprendizagem.
Continuando com o pensamento da autora:
A Escola anexa tem sua base na ideia de que os alunos, os futuros
mestres, poderiam aplicar o aprendido na Escola Normal, ao mesmo
tempo em que aprendiam a arte de ensinar, observando os procedimentos
dos professores da escola anexa. A escola funcionava como laboratório
experimental onde o aluno, partindo da observação, extrairia os princípios
das práticas de ensinar a fim de aplicá-los na prática, a exemplo do que se
fazia em outros países. (RODRIGUES, 2006, p. 54).

O Art. 3º do citado Regulamento tratava da gratuidade do ensino e da forma com
que acatou os princípios da legislação maior, gratuidade para a Escola Normal, atendendo,
às exigências da complexidade da sociedade. Assim, verificou-se nesse artigo a
incorporação das ideias da Escola Nova no Regulamento de 1926. O ingresso da
gratuidade do ensino não se deu por acaso, partiu de uma defesa de ideias educacionais
abraçadas por um grupo que lutou para justar as desigualdades sociais do país. Com a
gratuidade nas escolas normais, aumentaram as oportunidades de acesso à educação para a
população de menor condição financeira, colaborando também na preparação dos docentes
de Mato Grosso:.

No que se refere à gratuidade de ensino de Mato Grosso, ela se estendia
até o segundo grau, contido não de forma obrigatória e sim para quem
desejasse continuar seus estudos dentro das vagas. A gratuidade,
enquanto princípio visava àqueles que não tivessem condições de
continuar seus estudos, enquanto os que pudessem pagar poderiam optar
por escola particular, cuja reputação era muito bem aceita no período e
sua presença até desejada, ainda que não houvesse um controle efetivo
sobre sua criação. (RODRIGUES, 2006, p. 73)

Outro princípio que merece destaque na análise do regulamento é a questão da
educação de ambos os sexos ou co-educação, pois, ao mesmo tempo em que alterou a
realidade anterior, disseminou e democratizou o ensino de Mato Grosso, ampliando a
inserção das mulheres no mercado de trabalho. A escola unificada, segundo Vidal (2005, p.
55),
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[...] não permite , ainda, a separação entre alunos de um e outro sexo
outras separações que não sejam as que aconselham as suas aptidões
psicológicas e profissionais, estabelecendo em todas as instituições “a
educação em comum” ou coeducação, que pondo-os no mesmo pé de
igualdade e envolvendo todo o processo educacional, torna mais
econômico a organização da obra escolar e mais fácil a sua graduação.

3.3. A formação de professores e o fechamento da Escola Normal na década de 1930

A década de 1930 foi tomada como marco referencial da modernidade na história
do Brasil, pelo processo de industrialização e urbanização. No setor da educação , foi
avaliada como instrumento fundamental de inserção social, tanto aos educadores quanto à
ampla parcela da população que almejava um lugar nesse processo. Aos anseios
republicanos em relação à educação como mentora do progresso, somou-se a sua função de
instrumento para a reconstrução nacional e promoção social.
Andreotti (2006) enfatiza que ocorreram reformas forma is e substanciais na
educação escolar no país na década de 1930, pois os rumos da educação constaram das
discussões de vários setores organizados da sociedade. Como resultado , houve a formação
do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública , em 1930; a promulgação da
Constituição de 1934, estabelecendo a necessidade de um Plano Nacional de Educação,
como também a gratuidade e obrigatoriedade do ensino elementar. Os princípios de
gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário foram preconizados desde o Império,
pressupostos básicos exportados do modelo Francês (SIQUEIRA, 2000)
A discussão referente ao movimento da Escola Nova teve continuidade e, em 1932,
os renovadores que aderiram ao movimento escolanovista apresentaram um Plano de
Reconstrução Nacional, conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.
Dentre os vários princípios em que assentava a escola unificada, o Manifesto defendia a
escola pública, laica, gratuita, obrigatória e a coeducação.
Em Mato Grosso, no ano de 1933, o Doutor Leônidas Antero de Mattos voltou seu
olhar para a formação de professores, porque o “[...] novo professorado primário era
concebido como uma tarefa e das mais relevantes na difusão do ensino popular, porque é
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justamente no mestre que reside o maior fator de cruzada bendita, que deve merecer o
melhor das nossas energias e de nossos esforços”. (RELATÓRIO 1929, p. 95).
O projeto do novo Regulamento foi oficializado por meio do Decreto de nº 271,
introduzindo melhorias que se faziam necessárias , no seu entendimento. O novo
Regulamento reestruturou o currículo e cadeiras foram excluídas, assim como
acrescentadas. Soares e Ferro (2009, p. 4) enfatizam que:

A partir da década de 30 o currículo retrata uma nova concepção de
ensino normal, que sai da elitização cultural em busca da competência
profissional favorecendo a entrada das camadas menos ricas que
buscavam tal ensino como curso de preparação para um trabalho do qual
já possuía aptidão latente. Nesse mesmo período tem fim a educação
essencialmente religiosa para uma de caráter cívico e moral, era a
ideologia de Vargas refletida na educação.

A prática profissional abrangia conhecimentos de técnicas metodológicas e prática
de processos e métodos de ensino primário e continuou a ser desenvolvida no último ano
do curso normal. Constava de aulas- modelos, aulas didáticas, preparo das lições e lições
práticas. Isso se deveu ao fato de que a nova escola exigia do professor um preparo maior
na maneira de ensinar. O seu papel seria mais efetivo, conduzindo o estudo e as
investigações, levando o aluno a despender um esforço pessoal.
Para isso, a Escola Modelo continuou a ter a função do preparo prático do professor
primário, com o encargo da prática e dos exercícios de ensino. Nela, o futuro professor
aprendia métodos necessários para atuar em sala de aula. Assim, a formação prática era a
base e o foco do processo: “A prática de ensino que, em primeiro momento tinha como
base fundamental o observar para aprender por meio do convívio e imitação, com
Lourenço Filho abre nova perspectiva”. (GUEDES; SCHELBAUER, 2009, p. 11)
Ao sugerir que os alunos iniciassem o conhecimento do trabalho pedagógico “[...]
pelo conhecimento empírico do ambiente escolar, no qual começarão a exercer as suas
análises, recolhendo dados concretos e experimentais” (LOURENÇO FILHO, 2001, p. 63),
abria-se espaço para ações mais amplas do que observar, conviver e imitar. Essa sugestão
foi favorecida, sobretudo, pela valorização de disciplinas como a Psicologia para
fundamentar a prática docente.
O ensino ministrado pelas Escolas Normais de Mato Grosso permaneceu gratuito e
facultado para ambos os sexos, mantendo-se com duração de 4 anos: “As Escolas Normais
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continuariam sendo espaços de afirmação profissional, um lugar de reflexão sobre as
práticas, que conferem aos professores a representação dos profissionais que produzem
saberes e legitimam a profissão docente”. (SILVA; MORAES, 2010, p. 8)
1º ano

Português e
Caligrafia

Nº de
aulas

2º ano

Nº de
aulas

3

Português e
Caligrafia

3

Francês

3

Francês

3

Arit mética e
Álgebra
Geografia e
noções de
Cosmografia

4

Álgebra e
Geo metria

4

4

Corografia

3

Psicologia e
Pedagogia

3

Trabalhos
Manuais
Desenho e
Caligrafia
Educação
Física

2
3
3

Desenho e
Caligrafia
Educação
Física

3
3

3º ano

Português

Pedagogia
e
Psicologia
Física e
Química
História
Natural

Nº de
aulas

3

3
3

3

4º ano
Literatura
Nacional,
composição e
Redação
Oficial
Didática e
História da
Educação
Física e
Química
História
Natural

História
Universal

3

Desenho e
Caligrafia
Música e
Trabalhos
Hig iene

2

História do
Brasil e
Educação
Cívica
Música

3

Hig iene

Nº de
aulas

3

6
3
3

3

2
3

2

Educação
3
Física
Quadro 5. Distribuição das aulas da Escola Normal de 1933
Fonte: Regulamento da Escola Normal - Decreto nº 271, de 18 de maio de 1933

O novo regulamento excluiu do currículo a Educação Moral e Cívica, Metodologia,
Método e Ginástica, introduzindo as cadeiras de Educação Física, Educação Cívica,
Redação Oficial e História da Educação para compor as chamadas disciplinas pedagógicas
(Psicologia, Pedagogia, Metodologia e Didática), outorgando ao curso normal um perfil
mais profissionalizante. Müller e Rodrigues 12 apontam que as “[...] disciplinas continuaram
exercidas por professores competentes, mas a psico-pedagogia sofreu um hiato, com falta
dos titulares dessa matéria”, como também pelo “falecimento do professor Leowigildo de
Mello, a mudança para Cáceres do Professor de Metodologia Pedagógica Waldomiro de

12

Maria Müller foi aluna da 1ª turma da Escola Normal de Cu iabá
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Campos, sem idônios substitutos trouxeram grande vácuo no Ensino Normal”.
(RODRIGUES; MÜLLER, 1994, p. 32).
Ainda que a História da Educação fosse considerada instrumento na formação do
professor, colaborando para uma consciência crítica do educador, ela não foi criada
enquanto cadeira específica, mas integrando a didática, de suma importância e que deveria
ter um espaço específico para instruir o futuro docente. Para Soares (2004, p. 83) , “[...]
este currículo retrata uma nova concepção de ensino normal que sai da elitização cultural
em busca da competência profissional, favorecendo, portanto, a entrada de camadas menos
ricas que buscavam o ensino normal como curso de preparação para um futuro trabalho”.
A História da Educação nasceu enquanto disciplina na formação de professores,
passando por diversas transformações no que diz respeito ao entendimento da sua tarefa e
papel desempenhados na construção do conhecimento sobre educação e pedagogia. Para
Vidal e Faria Filho (2003, p. 46-47),
A disciplina surgia no contexto das reformas que, nos anos 1920,
pretendiam modificar a educação, introduzindo princípios da escola ativa,
posteriormente aglutinados em torno do ideal da escola nova no ensino
primário, e elevando o preparo docente pela ampliação e especialização
do curso normal.

Assim, a História da Educação foi incluída no currículo dos cursos de formação de
professores a partir dos meados do século XX, como forma de compreender os princípios,
experiências, sucessos e decepções dos educandos do passado. “O estudo da História da
Educação tem contribuído para orientar o professor nas suas atividades docentes, dandolhes condições de melhor escolher os métodos e as ideias”. (NASCIMENTO, 2010, p. 1)
Para Nóvoa, a História da Educação
[...] fornece aos educadores um conhecimento do passado coletivo da
profissão, que serve para formar a sua cultura profissional. Possuir um
conhecimento histórico não implica ter uma ação mais eficaz, mas
estimula uma crítica e reflexiva. (apud CAMBI, 1999, p. 13).

Nesse sentido, a História da Educação se cindia ao estudo da realidade educacional
visando o entendimento da ação do homem no campo educacional e da sociedade: “Ela
possibilita percursos de forma crítica e rigorosa e de que maneira trabalharmos para
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transformar a sociedade. Contribui e possibilita orientar as atividades doce ntes dando- lhes
condições de melhor escolher suas práticas docentes”. (AUTOR, 2003, p. 187)
A inserção da História da Educação no currículo da Escola Normal mato- grossense
veio possibilitar ao docente refletir sobre as contradições presentes na sociedade, dandolhes condições de compreender as relações de poder e os mecanismos de exclusão que se
produziram em determinados contextos sociais, para poder alavancar mudanças que
permitam a superação das condições de exclusão (DALAROSA, 1999). Assim , essa
disciplina , “[...] compreendida como o estudo do processo evolutivo do fenômeno
educativo, demonstra a irracionalidade dos saudosismos e das pretensões à eternidade de
qualquer doutrina pedagógica ou institucional educacional”. (REIS FILHO, 1981, p. 1)
Para Nascimento (2010, p. 187) “[...] além da utilidade da História da Educação
como antídoto para não se repetir no presente os erros do passado, ela também possibilita
ao professor refletir sobre as condições presentes em nossa sociedade”. Ainda na
concepção de Reis Filho (1981), a disciplina permitiu uma visão global do fenômeno
educativo e consentiu ao professor compreender mais profundamente suas funções.
Desse modo, a História da Educação teve a função de provocar essa reflexão, pois,
definir os fins educativos é dimensionar ao mesmo tempo a sociedade, a cultura e o homem
que se pretende formar: “O estudo da História da Educação deve possibilitar compreender
as relações de poder e os mecanismos de exclusão que se produz e se reproduz em
determinados contextos sociais, para poder alavancar mudanças que possibilitam a
superação das condições de exclusão”. (DALAROSA, 1999, p. 46-47)
O novo Regulamento prescreveu que os professores deveriam atender as seguintes
regras:
1º – Os professores devem ter em vista que o ensino normal não visa
apenas a iniciação intelectual do aluno, mas, antes, a aquisição de uma
técnica profissional. Os programas do curso primário devem ser
estudados e analisados minuciosamente, procurando o professor
familiarizar os alunos com os métodos a serem empregados nos estudos
das diversas disciplinas.
2º – O ensino de Português terá um cunho eminentemente prático para o
que os usos lexicológicos e sintáticos deverão ser reproduzidos da leitura
e interpretação de escritores notáveis, visando o correto manejo da língua
e uma fácil sistematização gramatical.
3º – O ensino de Francês será essencialmente prático e com o objetivo
especial de formar os alunos capazes de compulsar compêndios escritos

86

nesse idioma e necessários ao estudo das várias disciplinas.
(REGULAMENTO, 1933, p. 6)

Certifica-se no seu § 1º do Artigo 6º a preocupação da familiarização com os
métodos. Os normalistas deveriam ter conhecimento da metodologia a ser aplicada nas
diversas disciplinas ministradas na instrução pública. Ou seja, o futuro professor deveria
obter informações específicas de como realizar a transmissão do conhecimento aos alunos,
isso porque “O método é necessário e indispensável ao espírito humano, dele depende a
ordem, a reflexão, o progresso do ensino”. (FRANÇA, 1933, p. 8)
No desenvolvimento dos planos e/ou programa do Curso Normal de Mato Grosso,
desde sua origem, em 1837, notou-se um aumento de cadeiras, mas sua ampliação não se
restringiu somente de caráter pedagógico (Pedagogia, Didática, Métodos, Metodolo gia,
Psicologia e História da Educação), mas a base científica propedêutica também esteve
inclusa no programa do Ensino Normal. A fundamentação pedagógica voltou-se não
apenas para a aquisição de uma técnica profissional, mas também para o domínio dos
métodos a serem empregados na prática da sala de aula, conforme pode ser observado no
quadro a seguir:
Cadeiras e Aulas
Português e Noções de Literatura Nacional
Português, Caligrafia e Literatura
Português e Literatura
Francês, Caligrafia e Desenho
Caligrafia e Desenho
Francês
Matemática, co mpreendendo a Aritmét ica,
Álgebra até Equação do 2º Grau
Matemática, co mpreendendo Álgebra até
equação do 1º grau, Geo metria plana e no
espaço
Arit mética e Álgebra
Física e Química
Física, Qu ímica e História Natural
Cosmografia do Brasil, Geografia Geral e
Chorografia
Geografia Geral, Noções de Cosmografia,
Corografia do Brasil e especificamente do
Estado de Mato Grosso
Geografia,
Corografia
e
Noções
de
Cosmografia
História do Brasil e Noções de História
Universal
História Un iversal, do Brasil e Educação

1910

1914

x

X

1923

1926

1933

X
x
x

x

x

X
X
X

X
X
X

x
x

x

x
x

x

X

x

X

x
x

X
X

x
x

X
x

X

x
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Cívica
História Natural
História Natural e Hig iene
Pedagogia, Noções de Psicologia, Direção de
Escola, Trabalhos Manuais e Educação Moral,
Cívica e Física
Psicologia, Pedagogia e Metodologia
Psicologia e Pedagogia
Psicologia, Pedagogia e Metodologia Didática
Didática e História da Educação
Música e Educação Do méstica
Hig iene

X

x

x
x

X

X
x
x
x
x

X
X

x

Aulas de Ginástica
X
Aulas de Trabalhos Manuais e Música
x
X
x
Aulas de Educação Física
x
Aulas de Desenho e Caligrafia
x
Quadro 6. Demonstrativo da ampliação das cadeiras e aulas da Escola Normal (Regulamentos de 1910- 1933)
Fonte: Regulamentos de 1911, 1914, 1923, 1926, 1933 da Escola Normal de Cu iabá

Ensinar era um ofício que produzia práticas, consolidava a profissão docente e
delineava condutas e mentalidades. A Escola Normal de Cuiabá preparava , consoante a
orientação da moderna pedagogia , profissionais especializados em um modo de ensinoaprendizagem compatíveis com a tarefa de educar a infância.
Havia uma preocupação de garantir a formação pedagógica pela metodologia
empregada por meio de exercícios didáticos, destinados aos normalistas do 4º ano. Assim ,
os preceitos didáticos eram recomendados:
Art. 10º – Haverá igualmente exercícios didáticos nos quais tomarão
parte os alunos-mestres e que compreenderão:
a)
aula modelo dada por um aluno-mestre com assistência do
professor de metodologia;
b)
Crítica, por um aluno-mestre, dos professores empregados no
desenvolvimento da lição;
c)
Redação, feita por um aluno-mestre, do resumo da aula e da
discussão;
d)
Relatório sumário, por todos os alunos-mestres participantes da
lição e das observações produzidas durante a discussão:
e)
Exercícios práticos de escrituração escolar e confecção de
relatórios mensais do movimento escolar.
§ único – As aulas modelos deverão versar sobre todos os ramos dos
programas do curso primário, devendo o assunto ser escolhido pelo
professor de metodologia, pelo professor da classe anexa, com
antecedência de, pelo menos, quatro disciplinas.
Art. 11º – Os exercícios e as práticas reguladas na presente seção são
obrigatórios a todos os alunos. (REGULAMENTO, 1933, p. 9)
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Desse modo, a educação na Escola Normal ocupou lugar de destaque nos discursos
oficiais no período de 1910 a 1937, visto que foi considerada um problema e um
instrumento de desenvolvimento e inserção social em um país que alavancava um projeto
de modernização e de produção. No período referido, promulgaram-se várias
regulamentações em relação ao Curso Normal de Cuiabá, sobre o currículo, sobre a prática
e a efetivação dos mestres. Uma nova formação era necessária para tornar realidade uma
nova escola, “[...] uma nova educação estava redefinida em seus princípios e em suas
práticas e largamente baseada nas ciências”. (CARVALHO, 2002, p. 376)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo trabalho que requer pensamento, implica
dificuldades a serem resolvidas, sugestões a serem
analisadas, condições a serem discutidas, sob um ou
outro ponto de vista e conclusões que delas
resultem. (KASEFF)

A pesquisa possibilitou averiguar que as discussões, acerca da formação de
professores para os anos iniciais da escolaridade, se intensificaram nas duas últimas
décadas do século XIX, paralelo ao movimento de revitalização da Escola Normal, no
século XX, quando ocorreram iniciativas de reestruturação curricular das escolas e dos
cursos de pedagogia (TANURI, 2000).
Entretanto, as leituras realizadas no decorrer do processo, revelaram que as
primeiras iniciativas de criação das escolas normais, destinadas à formação específica dos
mestres para a execução de suas atividades, estiveram ligadas à institucionalização da
instrução pública no mundo moderno. “É verdade que os movimentos da Reforma e
Contra-Reforma ao darem os primeiros passos para posterior publicização da educação
também contemplaram iniciativas pertinentes a formação de professores”. (TANURI,
2000, p. 62)
Embora tenha sido somente com a Revolução Francesa que se concretizou a ideia
de criação de uma Escola Normal de responsabilidade do Estado e destinada a preparar
professores leigos, “[...] ideias essa que encontraria condições favoráveis no século XIX
quando paralelamente à consolidação dos estados nacionais e a implantação dos sistemas
púbicos de ensino, multiplicaram-se as Escolas Normais”. (TANURI, 2000, p. 62)
Voltar ao século XIX e nas primeiras décadas do século XX possibilitou a
constatação de que durante o Império e início da 1ª e 2ª Repúblicas, no Brasil, as Escolas
Normais foram criadas por meio de decretos e regulamentos e que foram se

[...] estabelecendo como verdadeiros centros de formação de professores
eram improvisadas, para ser logo extintas e depois reabertas, depois
reextintas e novamente reabertas, numa interminável sucessão de avanços
e recuos muito próprios daqueles dias. (BRZEZINSKI, 1999, p. 80)
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No desenvolvimento da pesquisa, buscou-se compreender a apropriação das ideias
escolanovistas nos regulamentos do curso de formação de professores em Cuiabá, no
período de 1910 a 1937, e o percurso de como aconteceu a efervescência das ideias da
Escola Nova no interior da Escola Normal de Mato Grosso.
Ao analisar o trajeto percorrido na formação de professores por meio das Reformas
e da Legislação, no período privilegiado, constatou-se que o Curso Normal sofreu
modificação em relação à primeira reforma, que aconteceu em 1874, e que as ideias
escolanovistas foram apropriadas na implantação de novas disciplinas, com a vinda dos
normalistas paulistas e na participação dos professores nas Conferências Interestaduais.
Os primeiros vestígios de renovação na Escola Normal de Cuiabá tiveram início
com a vinda dos primeiros normalistas paulistas, Leowigildo Martins de Mello e Gustavo
Kulhmann, contratados por Pedro Celestino (1910), no dizer de uma normalista: “Então,
fundou-se a Escola normal, escola de professores, aí começaram a ensinar os professores,
novos professores, com novos, novos métodos de alfabetização, nova didática”.
(ESTELLA VILLAR PITALUGA, 2003, depoimento)
As reformas efetuadas nos regulamentos possibilitaram uma nova organização do
currículo com olhar voltado para a prática e formação continuada do professor. As
reformas dos outros estados brasileiros levaram Mato Grosso a se engajar no movimento
de renovação. Assim, obteve uma nova compreensão de educação, tanto no que diz
respeito à concepção da metodologia de aprendizagem centrada na criança, como para a
capacitação continuada dos professores. A formação deveria ser mais eficiente, uma vez
que o professor se apropriaria dos elementos que dariam suporte à sua prática em sala de
aula: “O investimento na educação procurou acompanhar as ideias pedagógicas que
circulavam em outros estados do país, através das legislações, das publicações e dos
congressos promovidos pela ABE e pela União”. (SÁ; SÁ, 2011, p. 176)
A legislação analisada, apesar de definir as principais ideias do movimento
escolanovista que apontava para uma educação que, ao mesmo tempo, deveria ser teórica,
prática, pública, gratuita e facultada a ambos os sexos, a Escola Normal de Cuiabá recebeu
poucos normalistas do sexo masculino. A coeducação, apreendida como aquela
modalidade de ensino ministrada simultaneamente a ambos os sexos, tem seu valor na
História da Educação, seja pelo fato de agregar a luta pela universalização do ensino como
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por se revelar enquanto fonte colaboradora no processo de inserção da mulher no
magistério:
A Escola Normal da Capital, atualmente sob a direção do Sr. Euchario de
Figueiredo, funcionou com toda regularidade o ano passado. O número
foi de 145, sempre crescendo de ano para ano, tanto que no corrente já
atingiu a 167, em sua quase totalidade do sexo feminino. É notável em
nosso Estado esse abandono da carreira do magistério por parte dos
rapazes. Ou seja, por que consideram mais brilhantes as carreiras abertas
pelo ensino superior, ou porque reputem menos compensadores os
resultados materiais que o nobre sacerdócio do magistério. Oferece, o
fato é que em 1930, só um aluno do sexo masculino se matriculou no 1º
ano da nossa Escola Normal. (RELATÓRIO, 1930, p. 45-46)

Assim, a Escola Nova foi componente inovador inserido no cenário educacional do
Curso Normal de Mato Grosso, permitindo diferentes interpretações e usos que se fizeram
com base nas necessidades e condições de produção da sociedade mato-grossense
(RODRIGUES, 2006), pois, com nas mudanças econômicas no estado, foram geradas
expectativas que tinham como pressuposto a concepção de que a educação poderia ser o
meio de transformação da sociedade.
E, nesse caso, a Escola Normal não poderia ficar alheia ao processo. Isso levou os
governantes a adequar o ensino às questões emergentes e dar continuidade à formação
docente através de habilitação adequada que viesse atender a formação da mão de obra e
do cidadão. “Não bastava investir na reformulação das escolas primárias, pois os
professores apresentavam dificuldades de adaptação à nova realidade ”. (SÁ, 2006, p. 22).
Embora a prática docente enfatize e traga possibilidades de analisar o perfil dos
docentes, e que no projeto de pesquisa tenha elencado objetivos específicos a esse respeito,
não foi possível desmistificar e/ou averiguar o perfil dos professores que atuaram no
ensino público primário traçado pelos governantes e intelectuais, e perceber se tais
determinações foram apropriadas pelos professores do curso de formação de professores,
considerando a falta de registro dos planos e relatórios dos professores que atuaram na
Escola Normal no período investigado (CHARTIER, 1990).
Após análise dos regulamentos, identificou-se que o ideário escolanovista circulou
pela Escola Normal de Mato Grosso. A legislação preceituou como deveria ser o
funcionamento da instituição no que diz respeito às disciplinas, execução dos programas,
educação teórica e prática. Embora novas matérias tivessem sido incluídas no plano de
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estudos da Escola Normal, ampliando sua parte propedêutica, a reforma contemplou,
sobretudo, as escolas modelos e a prática de ensino que os alunos aí deveriam realizar:
[...] a educação de Mato Grosso, acompanhando, dentro de suas
condições econômicas, políticas e sociais, o ritmo de desenvolvimento do
País, recebeu influências do ideário escolanovista, impondo por
intermédio da legislação, assim como feito em âmbito nacional, esforços
de todos os tipos e em todas as esferas, para execução do projeto das
elites. Para desenvolvê-lo era necessário melhorar a competência do
“povo! E isso só poderia ser feito a partir da disseminação de um modelo
adequado de educação. (RODRIGUES , 2006, p. 98 )

Ainda para Rodrigues (2006, p. 104), “A Escola Nova foi o elemento novo inserido
no cenário educacional mato-grossense, que possibilitou diferentes interpretações e usos,
que se fizeram com base nas necessidades e nas condições de produção da sociedade matogrossense”. Com as mudanças econômicas de Mato Grosso, a expectativa era a de que a
educação poderia ser o meio de transformação da sociedade.
As leituras realizadas mostraram que a circulação de ideias referentes à Escola
Nova influenciou os regulamentos da Escola Normal, de diferentes modos. A implantação
no estado se deu tendo por base o momento político vivenciado, a concepção de cada
dirigente e, principalmente, quanto à realidade histórica de sua implantação. Sem esquecer
que cada idealizador e/ou grupo das Reformas tinha uma maneira de conceber os
princípios da Escola Nova e inseri- los no cenário educacional da Escola Normal de Cuiabá.
A circulação das ideias escolanovistas, principalmente na década de 1920,
aconteceu em Mato Grosso para atender as necessidades e especificidades de sua realidade,
ou seja, do mundo moderno que tinha ali se instalara. Devido às mudanças, as escolas
precisavam se adaptar a essas transformações, sendo que os métodos e teorias deveriam ser
reformulados: “Ao mesmo tempo em que difundem as novas ideias se processa a
infiltração do escolanovismo no movimento reformista da instrução pública”. (NAGLE,
1974, p. 241).
A década de 20 marcou também uma fase de reformas sucessivas em relação à
permanência da década anterior. Processava-se a progressiva divulgação do ideário
escolanovista, traduzida, no âmbito da Escola Normal, na preocupação de transformá-la em
instituição de caráter essencialmente profissionalizante, com condições de proporcionar a
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formação técnico-pedagógica indispensável ao sucesso do ensino renovado que se queria
implantar (REIS, 1930).
Com a sociedade em mudança, os governantes viam na educação um meio de
contribuir para a melhoria da sociedade enquanto instrumento formador e preparador de
um sujeito novo, um novo homem, “[...] o movimento da Escola Nova, como se sabe,
significou um processo de remodelação das instituições escolares, como consequência da
revisão crítica da problemática educacional”. (NAGLE, 1974, p. 248). Mas, sobretudo,
Carvalho aponta que “[...] apostavam no poder de transformação social da escola de
massas e na viabilidade de um programa de reforma da sociedade pela reforma de
homem”. (2002, p. 376). Anísio Teixeira (1956) também via a escola como local propício
para a construção da consciência social.
E, nesse caso, a Escola Normal de Cuiabá aderiu, por meio dos regulamentos, ao
processo de adequação do ensino às questões emergentes, dando continuidade à formação
docente, com uma habilitação adequada que viesse atender, na prática, a formação de
cidadãos operosos e disciplinados.
Para serem detectadas essas alterações, foi necessário ler nas entrelinhas dos
regulamentos e relatórios, visto que o ideário da Escola Nova não se apresentou
explicitamente nos debates dos governantes e da sociedade.
Mesmo com as novas disciplinas inseridas nos regulamentos, não havia professores
preparados para ministrá- las, ainda que o projeto reformista dos escolanovistas tivesse
como objeto “[...] a mudança de mentalidade do professor”. (CARVALHO, 1999, p. 374),
Veiga também enfatiza que “Devido à predominância da Pedagogia Nova na legislação
educacional e nos cursos de formação para o magistério, o professor acabou por absorver o
seu ideário”. (1994, p. 51).
Nascido

em

outra

região,

o

ideário

da

Escola

Nova

pressupunha,

fundamentalmente, uma nova postura do professor frente ao processo ensinoaprendizagem, despojado das antigas práticas, onde ele era o centro e o único emissor, para
uma metodologia inovadora centrada na criança e na valorização do seu saber originário,
adquirido antes mesmo de ingressar na escola. Lourenço Filho (1928, p. 137), em seu
relato da Unificação do Ensino Normal, expos que:
Cabe, portanto ao professorado primário, a tarefa de maior
responsabilidade, qual a de aprontar a criança, gradativamente, para as
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generalidades e abstrações. Sem esse preparo, falho terá sido o trabalho
da escola elementar, e inútil será encaminhar ao ensino secundário os
alunos que não alcançaram este desenvolvimento intelectual.

Além disso, o aprendizado requeria nossos materiais instrucionais capazes de
materializar o ensino, visto partir do concreto para o abstrato. E continuando com o
pensamento de Lourenço Filho
Para realizar este conjunto educativo, precisa o mestre de uma grande
cultura, não lhe bastando saber apenas, embora perfeitamente, o que deve
transmitir. Carece o professor, no integral desempenho de sua missão, de
estudos desenvolvidos, no campo dos interesses abstratos completos, que
abrangem na opinião do eminente pedagogo suíço “a filosofia, a
psicologia, a sociologia, tudo o que concerne aos grandes mistérios da
natureza e que leva aos confins do saber humano, onde se acha a
metafísica e a religião”. (op. cit)

Esse novo paradigma foi absorvido pelo cenário escolar de Mato Grosso de forma
lenta e gradual, visto que implantado na primeira década do século XX, junto à Escola
Normal e Modelo e sob as “luzes” dos normalistas paulistas formados pela Esco la Normal
Caetano de Campos.
Seus efeitos e desdobramentos para além da Capital se fizeram presentes nas
cidades mais populosas do estado, onde foi possível a criação dos Grupos Escolares,
unidades de ensino onde o método escolanovista teve condições de se desenvolver
positivamente. Assim “Os processos de educação de trabalhos se veiculam facilmente e
tomam de vez essa unificação, que é característico de cada povo”. (PORTA, 1928, p. 50).
Só com o advento dos modernos tipos de organização social, e com a
compreensão da escola como função do Estado, viemos a ter o mestre em
seu tipo atual, especificamente definido: o mestre da escola pública, civil
e leigo. Realmente, é esse um tipo que só a moderna concepção d
sociedade democrática poderia criar: um tipo de reação contra as
sociedades antigas de cunho teocrático ou aristocrático. É assim que o
mestre não recebe mais, hoje, a delegação de ensinar da parte dos pais,
diretamente, mas das próprias forças organizadas de seu grupo social, ou
seja, o governo. É um tipo que, armado com as leis, e falando em nome
da Pátria, chama a si o direito de interferir na formação do corpo, da
mente e do coração das crianças. É um tipo a quem se entrega o
futuro...(LOURENÇO FILHO, 1928. P.147).
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