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RESUMO 
 

 

Este trabalho é resultado da pesquisa de Mestrado em Ensino desenvolvida no Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu  da Universidade de Cuiabá-UNIC, em parceria com o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso- IFMT. A investigação 

insere-se nos estudos da História da Educação Matemática, campo que vem atendendo a um 

processo de aprimoramento dentro da História da Educação, em relação ao ensino dessa 

disciplina. O objetivo foi investigar a presença da Geometria na formação de professores 

primários do Instituto Santa Marta em Barra do Garças-MT (1960-1980). Esse período 

contempla a década de 1960/1970 e toda década de 80, o qual se justifica pela publicação da 

coletânea e a criação da Escola Normal do referido Instituto, com vistas a ofertar e formar os 

primeiros professores da região. Nossa análise também se voltou para as formas de apropriação 

da geometria, no sentido proposto por Chartier (1990), investigando o papel de pedagogias 

diferentes que tiveram lugar durante o período recortado e que poderiam explicar mudanças no 

seu tratamento metodológico. Em busca de respostas,emergimos na dimensão metodológica da 

abordagem histórico cultural e fundamentou-se nos aportes teórico-metodológicos de autores 

renomados como Chervel (1990)Julia (2001)  Chartier (1990; 2009), Le Goff (2003), Almeida 

(2010), Pinto (2010) e Valente (2006 - 2014). Para responder nosso problema de pesquisa, 

inventariamos fontes históricas ligadas ao cotidiano escolar do período delimitado nos arquivos 

públicos e escolares; Analisamos a coletânea de livros didáticos específicos de geometria que 

possivelmente tenha circulado nas escolas públicas de Mato Grosso e entrevistamos 

protagonistas da época, que estudaram e ministraram aulas no ensino primário do Instituto Santa 

Marta. Os dados revelaram indícios da presença da geometria na formação das normalistas em 

Barra do Garças-MT. No entanto, o que percebemos foi uma subordinação da geometria à 

matemática, relegando-a segundo plano. Ao analisarmos a coletânea encontrada na biblioteca 

do Colégio Liceu Cuiabano, observamos que a metodologia adotada transitoupelas tendências 

liberais, os conteúdos foram estruturados tanto para o Curso Primário como para Escola 

Normal. A coletânea oferece apoio às atividades pedagógicas no processo ensino e 

aprendizagem e aponta valores a serem transmitidos, embora a predominância esteja no ensino. 

Os resultados mostram que na formação das professoras entrevistadas a geometria esteve 

presente, mas não há indicações que a coletânea tenha sido adotada. Uma das entrevistadas 

citou ter estudado Metodologia do Ensino Primário de Theobaldo Miranda Santos (1956).Os 

vestígios indicam a utilização dos livros que compõem a obra, no Liceu Cuiabano,devido ter 

sido encontrada em sua biblioteca juntamente com outros livros, além de traços que revelam a 

possibilidade de uso como,por exemplo, o desgaste provocado pelo manuseio e a falta de dois 

volumes. Em síntese, a análise dos documentos e materiais revela pouca presença do que se 

discutiu da Geometria tanto na formação das normalistas quanto na atuação delas como 

professoras do curso primário. 
 

Palavras chave: História da educação matemática, Ensino de Geometria, Formação de 

Professores, Escola primária. 
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ABSTRACT 

 
 

This work is a result of a Master's Degree in Teaching research developed in the StrictoSensu 

Postgraduate Program of the University of Cuiabá-UNIC in partnership with the Federal 

Institute of Education, Science and Technology of the State of Mato Grosso-IFMT. The 

research is inserted in the studies of the History of Mathematics Education, a field that has been 

attending to a process of improvement within the History of Education, in relation to the 

teaching of this discipline. The objective was to investigate the presence of Geometry in the 

training of primary teachers of the Santa Marta Institute in Barra do Garças-MT (1960-1980). 

This period contemplates the decade of 1960/1970 and all the 80's, which is justified by the 

publication of the collection and the creation of the Normal School of the said Institute with a 

view to offering to train the first teachers of the region. Our analysis also turned to the forms of 

appropriation of geometry, in the sense proposed by Chartier (1990), investigating the role of 

different pedagogies that took place during the cut-off period and that could explain changes in 

their methodological treatment. In the search for answers we emerge in the methodological 

dimension of the cultural historical approach and it was based on the theoretical-methodological 

contributions of renowned authors like Chervel (1990) Julia (2001) Chartier (1990; 2009), Le 

Goff (2003), Almeida , Pinto (2010) and Valente (2006 - 2014). In order to answer our research 

problem, we would invent historical sources linked to the daily school life of the period 

delimited in the public and school archives; We analyzed the collection of specific textbooks 

of geometry that may have circulated in the public schools of Mato Grosso and interviewed 

protagonists of the time, who studied and taught classes in primary education of the Santa Marta 

Institute. The data revealed signs of the presence of geometry in the formation of normalists in 

Barra do Garças-MT. However, what we perceive was a subordination of geometry to 

mathematics, relegating it to the background. When analyzing the collection found in the library 

of the LiceuCuiabano High School, we observe that the methodology adopted transited through 

the liberal tendencies, the contents were structured for both the Primary and Normal School. 

The collection offers support to the teaching activities in the teaching and learning process and 

points out values to be transmitted, although the predominance is in the teaching .. The results 

show that in the training of the interviewed teachers the geometry was present, but there are no 

indications that the collection was adopted. One of the interviewees mentioned that she studied 

Theobaldo Miranda Santos' Methodology of Primary Education (1956). The traces indicate the 

use of the books that compose the work, in the LiceuCuiabano due to being found in her library 

along with other books besides traces that reveal the possibility of use as for example the wear 

caused by the handling and the lack of two volumes. In summary, the analysis of the documents 

and materials reveals little presence of what was discussed in Geometry both in the formation 

of normalists and in their performance as teachers of the primary course. 

 

 

Keywords: History of Mathematics Education, Geometry Teaching, Teacher Training, 

Elementary School. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa intitulada “O ensino de geometria e a formação de professores primários: 

percursos historiográficos em Mato Grosso (1960-1980)” compõe a Linha de Pesquisa Ensino 

de Matemática, Ciências Naturais e suas Tecnologias do Programa de Pós- Graduação Stricto 

Sensu em Ensino da Universidade de Cuiabá-UNIC, em parceria com o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso-IFMT. A investigação insere-se nos 

estudos da História da Educação Matemática, campo que vem atendendo a um processo de 

aprimoramento dentro da História da Educação, em relação ao ensino dessa disciplina. 

O estudo tem como objetivo analisar a presença da Geometria na formação de 

professores primários do Instituto Santa Marta em Barra do Garças-MT, durante as décadas de 

1960 e toda década de 1980. Esse período justifica-se pela criação do referido Instituto com 

vistas a ofertar o Magistério para formar os primeiros professores da região. 

O intento foi analisar as formas de apropriação da geometria, no sentido proposto por 

Chartier (1990), buscando-se investigar o papel de pedagogias diferentes que tiveram lugar 

durante o período e que poderiam justificar mudanças no seu tratamento metodológico. 

Para melhor compreensão do objeto de pesquisa, durante o percurso foram elencadas 

algumas questões que pudessem nortear nosso estudo: Como a geometria estava presente na 

formação dos professores normalistas? Como a geometria era ensinada? Quais conteúdos de 

geometria eram trabalhados? A serviço de quais interesses a geometria estava presente na 

formação dos normalistas? Como os autores de livros didáticos elaboravam as sequências 

didáticas para o ensino de geometria? Essas indagações permearam todo o trabalho e certamente 

instigaram a busca de respostas que pudessem atender aos anseios da pesquisadora. 

Na tentativa de respondê-las, emergiu-se na dimensão metodológica da pesquisa que 

se ancora na abordagem histórico cultural e fundamenta-se nos aportes teórico-metodológicos 

de autores renomados como André Chervel (1990), que discute com propriedade sobre a 

história das disciplinas; de Dominique Juliá (2001)  tem-se o conceito de cultura escolar; Roger 

Chartier (1990; 2009) apresenta as noções prática, representação e apropriação; Le Goff (2003) 

traz os conceitos de História e Memória; além de autores que discutem o modo de fazer pesquisa 

em história da educação matemática, como Almeida (2010), Pinto (2010) e Valente (2006 -

2014). 

A ênfase da investigação centra-se na análise da coletânea “Criança, Aritmética, 

Geometria” datada de 1969, inventariada na Escola Estadual Liceu Cuiabano em Cuiabá/MT. 

Essa escola tem um lugar de destaque na História da Educação mato-grossense por ter formado 
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várias gerações de intelectivas em Mato Grosso. Foi criada oficialmente em 1879 e inaugurada 

a 07 de março de 1880, com a junção de duas instituições: “o Liceu Cuiabano” e a Escola 

Normal. Essa união tinha como objetivos: -preparar professores para o magistério do ensino 

primário; - habilitar os aspirantes à matrícula nos cursos superiores do império, oferecidos pelas 

faculdades de Direito, Medicina e Engenharia Militar. 

Outras fontes que corroboram com o estudo são os documentos inventariadas nos 

arquivos públicos, escolares e depoimentos de protagonistas que contribuem sobremaneira para 

enriquecer este trabalho e compreender o ensino da geometria em outros tempos. Neste cenário, 

destaca-se também a ausência de pesquisas dessa natureza em Mato Grosso, principalmente em 

relação à historiografia da disciplina de Matemática, em específico, da geometria. 

Nesse sentido, como professora da Educação Básica, conhecer a produção de um 

determinado período que fora constituída pela cultura escolar é que motivou a busca incessante 

de compreender como a geometria era ensinada nas escolas primárias de Mato Grosso. Esse 

conteúdo foi relegado ao segundo plano, ora pela dificuldade de compreensão, ora por ministrar 

um conteúdo de forma abstrata considerado muitas vezes sem significado e distanciado da nossa 

realidade. 

Durante três décadas em que a pesquisadora atuou na Educação Básica, ocupou 

algumas funções pedagógicas tais como: Professora da Educação Infantil, Anos Iniciais e 

Professora de Matemática nos Anos Finais do Ensino fundamental. Foi Gestora Escolar, 

Coordenadora Pedagógica, Assessora Pedagógica da Secretária Municipal de Educação, Tutora 

do Programa de formação continuada dos gestores das escolas públicas do Brasil - 

PROGESTÃO, Coordenadora do Projeto Estadual Arara Azul e Projeto Doragarças1. Ao tempo 

em que desempenhava essas funções, começaram as primeiras inquietações em relação ao papel 

da escola e quais são os saberes dos professores que nela atuam.   

Outro fator determinante que fez a pesquisadoras e lançar nessa pesquisa é que desde 

1999 atua no Ensino Superior, com a formação de professores nos Cursos de Graduação em 

Pedagogia/Pós-graduação em Psicopedagogia. Acredita-se que a escola, enquanto espaço social 

é também a síntese de uma sociedade capitalista, mas que pode ser lugar de criação, construção 

e reconstrução de saberes.  A partir do interesse em conhecer a história da educação matemática, 

                                                           
1O Progestão é um programa de formação continuada, organizado na modalidade EAD, para atender em serviço, 

gestores das escolas públicas do país. O Projeto de Profissionalização dos Funcionários da Educação Estadual, 

denominado Projeto Arara Azul e Projeto de Profissionalização dos Funcionários da Educação Municipal, 

denominado Projeto Doragarças. 
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por meio da abordagem histórico cultural e com vistas ao aperfeiçoamento profissional como 

formadora de professores/pedagogo, estendeu-se nesse desafio.  

Nesse contexto,assumiu-se o ofício de historiadora e passou-se a mergulhar num 

universo desafiador, em busca de fontes documentais, que apontavam vestígios sobre o ensino 

da geometria na Escola Normal e formação de professores no Estado de Mato Grosso, 

especificamente na cidade de Barra do Garças/MT. Também contou-se com fontes orais - 

professoras e ex-alunas que estudaram na escola Normal do Instituto Santa Marta.  

Entretanto, pesquisar e conhecer a história da disciplina de Matemática, assumindo o 

ofício de historiadora, exige um olhar apurado no que diz respeito aos objetivos, conteúdos, 

analisando o que é ensinado, para que é ensinado, em que momento serão utilizados e as formas 

de assimilação de professores e alunos. Almeida (2010, p. 17), em sua tese de doutoramento, 

destaca que ao manusear as fontes inventariadas, a análise deve abranger um singular 

movimento constituído pela produção dos sujeitos. Essa produção pode ser por meio de diário 

de classes, registros pessoais e depoimentos de protagonistas por preservarem vestígios das 

práticas e normas predominantes nos códigos pedagógicos de um determinado tempo histórico. 

No início das leituras, foi feita uma linha de tempo a partir de 1827, período em que já 

havia discussões em torno da geometria no ensino primário. A primeira legislação do mesmo 

ano levantou pontos simples, porém importantes sobre a preocupação com o ensino dessa 

matéria. A fonte que substanciou o primeiro contato com essa época foi a obra de Primitivo 

Moacyr “A instrução e o Império(subsídios para a história da educação no Brasil) 1823-1853”. 

Moacyr é muito citado, principalmente em pesquisas com recorte temporal do período imperial.  

Silva e Valente (2014), organizadores da obra “A geometria nos primeiros anos 

escolares: história e perspectivas atuais” salientam: “pesquisar o passado da geometria contribui 

para analisar como as dinâmicas de transformações dessa matéria escolar chegaram aos tempos 

presentes” (2014, p. 10). Os organizadores da obra apresentam resultados das enérgicas 

discussões na recém-instituída Casa Legislativa, lugar onde os parlamentares que defendiam a 

inclusão da geometria venceram o debate e, dessa forma, a disciplina foi inserida no rol de 

saberes a compor o ensino primário.  

De acordo com o primeiro Projeto de Constituição, referendado  no segundo volume 

da obra de Moacyr, os professores ensinariam a ler, escrever e contar, além da gramática e 

conceitos morais e religiosos. Para as meninas seriam nomeadas mestras que as ensinassem, 

entre outros atributos, a bordar e costurar. No artigo 250 do título 13 desse projeto, o autor 

apresenta o seguinte texto: “Haverá no Império escolas primárias em cada termo, ginásios em 

cada comarca, e universidades nos mais apropriados lugares.” (MOACYR, 1936, p. 79). 
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Embora as mudanças já fizessem parte dos “Anais da  Câmara e do Senado, Moacyr 

demonstrava em sua obra uma preocupação com o processo de propagação da instrução pública 

nas províncias no tempo do império. Essa obra apresenta as várias tentativas, sem sucesso, de 

oferta de instrução popular contidas na lei de 15 de outubro de 1827. Após sucessivos fracassos, 

a Câmara dos deputados acatou de sua comissão técnica, um projeto de lei, considerado 

“modesto” criando, “escolas primárias em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos” 

(Id., p. 180). Um dos deputados por nome de Ferreira França7 discute o método e propõe a 

prática das principais operações de aritmética e resolução prática dos problemas de geometria 

elementar: “Não quero que o mestre ensine ou aponte o que é linha reta, quero que tome o 

compasso, descreva um triângulo sobre uma linha; isto não custa nada e é coisa mais fácil 

possível” (Id., p.183).  

Stamatto (1992 apud Oliveira e Machado, 2010, p. 1-2)2 contribui com o presente 

estudo, quando ilustra sobre a força tarefa dispensada para o início da Instrução Pública 

duranteatransiçãodaMonarquiaparaaRepública.Ainstruçãoteverepercussãona sistematização 

político e administrativa, no enfrentamento da demanda burocrática para os cargos inferiores 

no período do Brasil Império. Foi nesse contexto que a Constituinte de 1823 deu o primeiro 

tratamento ao ensino e granjeou de Moacyr destaque no discurso de Dom Pedro I, em 03 de 

maio, o qual vislumbrava uma legislação específica para a Instrução Pública.A exposição 

apontada anteriormente se torna importante relativa aos tempos imperiais no Brasil e 

especialmente em Mato Grosso, embora o período sobre o qual se desdobra essa pesquisa tem 

recorte de trinta anos.  

Tomou-se também, como lócus privilegiado da pesquisa depoimentos de quatro ex-

alunas da Escola Normal, três aposentadas e uma que ainda atua como professora primária do 

Instituto Santa Marta. Outra fonte importante foi o inventário de quatro dos seis livros didáticos 

que compõem a coletânea “Criança, Geometria, Aritmética”, utilizada nas décadas de 1960 e 

1970, tanto para o Curso Primário quanto para a Escola Normal de Mato Grosso. 

Apoia-se na afirmação de Le Goff (2003, p. 47) ao esclarecer que a pesquisa na 

perspectiva histórica carece de um recorte temporal para que se torne “historicamente pensável” 

a “duração do vivido” e o “instrumento ganhe inteligibilidade” das “mudanças significativas”. 

Após apropriação das leituras que conduziram a várias reflexões sobre a temática, emerge o 

fascínio pelo tema e a necessidade de narrar a história de uma disciplina tão presente em nosso 

                                                           
2Cf. Oliveira, Machado (2010). Disponível em:  

 http://www.ppe.uem.br/publicacoes/seminario_ppe_2009_2010/pdf/2010/028.pdf 
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mundo e ao mesmo tempo tão desvinculada da realidade. Nesse sentido, reflete-se sobre qual o 

papel do professor diante da disciplina de geometria: para ele tem importância ou é uma 

disciplina vã como acreditavam os jesuítas durante o período que estiveram à frente da 

educação?  

Nesse contexto, a pesquisa tomou como objeto de estudo a geometria e sagrou-se a 

seguinte questão: “De que forma a geometria esteve presente na formação de professores 

primários do Instituto Santa Marta em Barra do Garças, nas décadas de 1960 a 1980”?Para 

responder ao problema de pesquisa, inventariaram-se fontes documentais nos arquivos públicos 

e escolares, dentre os quais destacam-se: prescrições oficiais, atas, diários de classe, livros, 

dentre outras fontes ligadas ao funcionamento do cotidiano escolar do período delimitado. Foi 

analisada parte da coletânea de livros didáticos específicos de geometria, encontrada no Colégio 

Liceu Cuiabano, que possivelmente circulou em algumas escolas públicas de Mato Grosso. 

Também foram entrevistadas quatro ex-alunas do Instituto Santa Marta. 

Contudo, essa investigação não pretende levantar problemas educacionais sobre o 

ensino da Matemática que já se faziam patentes aos olhos de toda a sociedade. Antes, objetiva 

analisar a presença da geometria na formação de professores normalistas, as práticas com vistas 

à reflexão sobre um novo fazer, revelando a cultura escolar do período delimitado. 

Como descrito por Pinto (2014, p. 131), para se avançar no objeto de pesquisa, precisa-

se assumir o ofício de historiadora, para investigar a história da cultura escolar. Outro grande 

desafio é a escolha de documentos que contenham vestígios da prática cultural. A autora alerta 

sobre a importância de localizar e inventariar fontes históricas nos arquivos públicos, escolares 

e pessoais e coletar depoimentos orais, constituindo e organizando uma base de dados a ser 

disponibilizada a demais pesquisadores. 

Conforme a autora, no caso da cultura escolar, documentos que interessam a quem está 

investigando são “portadores de normas, códigos e condutas escolares”. Afirma que “as 

disciplinas escolares, compreendidas como um produto cultural, responsáveis pela transmissão 

de conteúdos e saberes escolares, além de seu rol programático, são também constituídas pelo 

aparato didático-pedagógico que orienta seu ensino” (PINTO, loc. cit.).  

Ainda sob a luz da tradução de Pinto, há um conceito legado às disciplinas como sendo 

idealizadas num organismo escolar sob o olhar da história cultural. Portanto são práticas 

culturais, espaço nobre, cheio de indicadores relacionados que consistem em decifrar a história 

das disciplinas escolares. Elucida que as práticas de ensino, sob a contemplação da História 

Cultural, são um lugar de excelência cheio de códigos conexos para serem compreendidos em 

uma história das disciplinas escolares (PINTO, loc. cit.). 
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Na opinião de Julia (2001),o pesquisador, ao trilhar o caminho da pesquisa, deve 

considerar “três eixos dessa cultura: normas e finalidades que regem a escola; o papel 

desempenhado pela profissionalização do trabalho do educador e a análise dos conteúdos 

ensinados e das práticas escolares” (p. 30). 

Nas palavras do autor, a história das práticas culturais é a mais complexa de 

reconstruir: “são práticas que não deixam traços” (JULIA, 2001, p.17). Entretanto, 

reconhecendo a restrição da localização das produções escolares, o historiador recomenda 

“fazer flecha com qualquer graveto” (2001, p.17). Ainda adverte que, ao depararmos com as 

mais variadas fontes (anais escolares, de alunos e professores, livros didáticos, reformas 

educacionais e programas prescritos para o ensino) “os textos normativos precisam nos remeter 

às práticas (JULIA,  loc. cit.)”. 

Outro ensinamento relevante vem de Chervel (1990, p.184),ao destacar que as 

finalidades do ensino não estão explicitamente prescritas nos textos oficiais, tendo o 

pesquisador a necessidade de buscar vestígios nas mais variadas fontes, contribuindo para a 

historiografia da disciplina escolar. A partir desses pressupostos, a história de uma disciplina 

escolar necessita do uso de distintas fontes que, postas em cotejo, permitem reconstituir 

aspectos, criando um pacto no qual são assinaladas mudanças, estagnação e até aniquilamento 

de uma disciplina no Projeto Político Pedagógico da Escola. 

Partindo desses pressupostos, a pesquisa fundamenta-se em quatro capítulos, com a 

finalidade de buscar respostas às questões até aqui suscitadas. Na introdução é apresentado um 

relato sobre a trajetória pessoal e profissional da pesquisadora e o caminho percorrido durante 

a pesquisa. 

No primeiro capítulo, revisita-se a história da geometria acerca dos primeiros acessos 

do homem aos saberes geométricos.  É levado em consideração o pensamento crítico de muitos 

historiadores que adotam pontos de vista atuais acerca da história. Garnica (2015) em sua 

Resenha “Alterações e Manutenções: leituras sobre a geometria como saber escolar” inicia seu 

texto narrando que grande parte dos historiadores que abraçam concepções contemporâneas 

sobre história, se baseia nos princípios enunciados em Bloch apud Garnica (2015, p. 403). O 

autor afirma que esses princípios são indiscutíveis: é arbitrário acatar a procedência de uma 

narração de cunho historiográfico; aquiescer que a origem não abona a estabilidade; perceber 

que os estados humanos do acontecido são avaliados no presente.  

Silva e Valente (2014) descreve mas primeiras discussões sobre o ensino de Geometria 

nos cursos primários do Brasil, a partir do pensamento de Condorcet (2008 apud Valente, 2012, 
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p. 76). “Das noções de geometria, o ensino deverá caminhar para os elementos de agrimensura, 

que serão desenvolvidos suficientemente para colocar em prática, no terreno, o agrimensor”.  

Para este, o conteúdo dessa disciplina deve estar articulado com a atividade prática do 

agrimensor, ou seja, um ensino de geometria prática para a primeira etapa da escolarização. 

Rabello (2009, p. 66 apud Febvre e Bloch anunciado em Burke (1997, p. 17-18)comenta a 

proposta de criar o movimento de Analles, surgido na França, durante a primeira metade do 

século XX. Ao analisar a história os autores, perceberam que a narrativa tradicional da história 

valeu da Antiguidade até o século XIX.  

No segundo capítulo, é feita memória da história da Escola Normal como espaço de 

formação de professores primários, o ensino de geometria nas escolas de Mato Grosso e as 

prescrições oficiais na sala de aula. Apresenta-se os relatos de protagonistas que enriquecem o 

presente estudo e apontam significativos vestígios da presença da geometria na formação de 

normalistas mato-grossenses. Contribuem com relatos de experiências vivenciados na sala de 

aula como professoras primárias e destacam como a geometria era ensinada e como ensinavam 

esse conteúdo para os alunos. As fontes evidenciam a prática pedagógica de professores no uso 

de metodologias que predominavam no ensino primário da época. 

Em Chartier (1990), encontra-se o seguinte esclarecimento: ao conferir significado a 

um fato social e entendê-lo, o sujeito faz uso de traçados (esquemas). Por meio destes desenhos, 

organiza o que compreende dessa realidade. Para isto utiliza as categorizações, classes 

edemarcações. 

 Chartier (1999, apud Pinto 2010) “considera uma questão desafiadora para a história 

cultural a indagação do uso que as pessoas fazem dos objetos que lhes são distribuídos ou dos 

modelos que lhes são impostos (p. 208)”. Para o autor “há sempre uma prática diferenciada na 

apropriação dos objetos colocados em circulação e a aceitação das novas mensagens opera-se 

através de ordenamentos, de desvios, de reempregos singulares que são o objeto fundamental 

da história cultural” (CHARTIER, 1999, p.136). 

Discute-se, assim, a constituição de representações deste sujeito do mundo social que 

entende. Apropriar-se de algo, presente na leitura de qualquer conteúdo, criam-se “usos ou 

representações muito pouco redutíveis aos desejos ou às intenções daqueles que produzem os 

discursos e as normas” (CHARTIER, 1992, 233-234). O autor afirma que tais representações 

não são imparciais, expõem uma intencionalidade, pois levam em si atributos das pessoas que 

as veem e do discurso que pronunciam. 

No terceiro capítulo emerge-se na dimensão metodológica da pesquisa, centrada na 

abordagem histórico-cultural. Contextualiza-se a história das disciplinas escolares, o livro 
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didático com fonte de pesquisa e apresenta-se a Coletânea “Criança, Aritmética, Geometria”, 

evidenciando a tendência pedagógica presente para o ensino da geometria. 

No capítulo quatro é analisada a obra de Molina e Rico, de forma rica e detalhada, 

evidenciando a presença da geometria na escola primária e na formação de professores no 

Estado de Mato Grosso. 

Nas considerações finais, além dos apontamentos e reflexões buscando compreender 

as práticas pedagógicas de outros tempos temos a certeza que outros estudos poderão ser 

realizados. Um aprofundamento e detalhamento das fontes históricas permitirão um 

delineamento ampliado do cenário mato-grossense, bem como tomar este cenário frente a 

outros estados da federação. 

 

Memória: reflexões sobre a trajetória pessoal e profissional 

 

"São as minhas memórias, dona Benta. - Que memórias, Emília? 

- As memórias que o Visconde começou e eu estou concluindo. Neste momento estou 

contando o que se passou comigo em Hollywood, com a Shirley Temple, o anjinho e 

o sabugo. É um ensaio duma fita para a Paramount. - Emília! exclamou dona Benta. 

Você quer nos tapear. Em memórias a gente só conta a verdade, o que houve o que se 

passou. Você nunca esteve em Hollywood, nem conhece a Shirley. Como então se 

põe a inventar tudo isso? - Minhas memórias, explicou Emília, são diferentes de todas 

as outras. Eu conto o que houve e o que deveria haver[...]"  

                                                                                   (Monteiro Lobato, 1950, p.129) 

 

 

Sou a primogênita de uma família de cinco filhos. Nasci em uma pequena cidade do 

interior da Bahia. Fui educada por minha mãe Odete, professora leiga, que muito cedo foi 

excluída da escola, mas quis e conseguiu realizar o sonho de ter uma filha professora. Tive uma 

formação comum à maioria das pessoas que nascem no sertão da Bahia, ou seja, sem grandes 

chances de ter o que eu realmente queria: uma educação voltada para a arte. 

Esse sonho era acalentado acreditando que, por meio do conhecimento da arte, eu 

podia ter uma compreensão do mundo no qual a dimensão poética estivesse presente. Entendia, 

também, que a arte tirava um pouco da minha limitação enquanto ser humano, contribuindo 

para que eu não deixasse escapar a dimensão do sonho que tinha: o de buscar um sentido para 

a vida. 

Muito cedo expressei o desejo de ir para a escola, tinha muitos sonhos, um deles era 

sair a pequena cidade do sertão baiano, estudar e me integrar em algum movimento ligado à 

arte. Cursei o ensino primário em Cícero Dantas, município do Estado da Bahia, ao concluir 

essa etapa fiz o Exame de Admissão e fui aprovada. Na época, onde morava não havia ensino 
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público e gratuito para o curso primário. Aos 11 anos já senti o gosto amargo da exclusão social 

batendo a minha porta: dois meses após ter iniciado o curso ginasial, fui convidada a me retirar 

da sala, por não conseguir pagar as mensalidades.  

A primeira lei que fixou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi a Lei nº 4.024, 

de 20 de dezembro de 1961, que nomeou esta etapa de Ensino Primário, tendo como objetivo 

(Art.25): “o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da criança, e a sua 

integração no meio físico e social”. A grande contribuição dessa lei foi à estruturação da 

educação primária. A segunda LDB foi a Lei nº 5692, de 11de agosto de 1971, que nomeou 

esta etapa como Ensino de 1º grau, determinando o seu objetivo, através do Artigo 1º: 

 

O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação 

necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-

realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da 

cidadania. § 1º Para efeito do que dispõem os Art. 176 e 178 da Constituição, entende-

se por ensino primário a educação correspondente ao ensino de primeiro grau e por 

ensino médio, o de segundo grau (BRASIL, Lei 5692/71, Art. 1º). 

 
 

Posteriormente, mudamos para a cidade vizinha, Euclides da Cunha/Bahia, onde pude 

concluir o ensino secundário, dar continuidade ao sonho de ir para a cidade grande e cursar o 

Magistério, já que era a única opção que eu tinha. Não pude continuar acalentando meu sonho 

- era tempo de ditadura e nesse período a classe subalterna vivia como está descrita na letra da 

música Sabiá (1968). [...] A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão [...] 

(Chico Buarque)3. 

Nesse período conturbado, no meio do furacão provocado pelo golpe militar, surge a 

indagação: como ser pobre e ainda ter sonhos? Pois inerente ao meu ser a arte continuava a 

gritar. Comecei a buscar alternativas, foi quando passei a enxergar que educar era uma maneira 

de conviver com a arte de contribuir para o crescimento das pessoas, de estimulá-las a se 

descortinarem além de suas possibilidades, eu era uma prova viva dessa realidade.Era uma 

menina inquieta e, sem ter muita consciência, já expressava o desejo de contribuir para a 

melhoria da sociedade, percebia e sentia necessidade de ajudar a combater as injustiças sociais.  

Com dificuldades terminei o ensino fundamental e tive acesso ao curso 

profissionalizante do Magistério no período de 1972 até 1974, no Instituto de Educação Gastão 

Guimarães4 (IEGG) no município de Feira de Santana, localizado no Estado da Bahia. Durante 

                                                           
3Disponível em: https://www.letras.mus.br/chico-buarque/7582/ 
4O Instituto de Educação Gastão Guimarães (IEGG) foi fundado em 1927 como Escola Normal de Feira de 

Santana em cumprimento a lei nº 1.846 de 14 de agosto de 1925, que objetivava a reforma do ensino na Bahia. 
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esse período, a formação de professores no IEGG foi tomando as formas determinadas pelo 

novo regime político implantado por meio da Lei de Diretrizes e Básicas da Educação, a LDB 

nº 5692/71. Esse tempo foi marcado por uma troca essencialmente propedêutica que existia na 

escola, para uma nova organização baseada no tecnicismo para os futuros professores. Essas e 

outras mudanças comprometeram significativamente a qualidade do respeitadíssimo Instituto 

de Educação Gastão Guimarães, que era visto como referência na educação de Feira de Santana, 

na Bahia. 

Das matérias estudadas no primeiro ano Colegial Normal, uma estava diretamente 

relacionada ao período da ditadura: Educação Moral e Cívica. Na época, segundo relatos 

contidos no site da instituição, o professor era criteriosamente selecionado para ministrar essa 

disciplina, que tinha a missão desenvolver no futuro professor hábitos morais e cívicos para que 

se tornassem “úteis” à sociedade. Nesse período, a educação se voltou para a formação de mão-

de-obra com vistas à ocupação de postos de trabalho e o ensino se ajustou às expectativas de 

formação para o trabalho sem qualquer possibilidade de uma formação com abordagem crítica 

no campo da educação. 

Mesmo que vagamente, tenho lembranças do controle militar no processo educativo. 

Por meio de pesquisa realizada no site do Instituto de Educação Gastão Guimarães (IEGG), 

verifiquei que os professores eram licenciados, mas dispunham apenas de um quadro negro e 

um livro de apoio. As estratégias de ensino utilizadas tinham caráter conteudista, avigorando 

as regras estabelecidas pelo regime militar. 

No “primeiro ano Colegial Normal”, tive aula de Matemática, porém, nada de 

geometria, a atenção era dada às técnicas de ensino sem a preocupação de viabilizar um 

conhecimento matemático significativo. No segundo ano tive a disciplina denominada Didática 

da Matemática, que também era apenas técnicas de ensino, nada de conteúdos e muito menos a 

história dessa disciplina. Em 1974 conclui meus estudos e no ano de 1976 mudamos da Bahia 

para Mato Grosso em “busca da sorte”5: chegamos a cidade mato-grossense, vislumbrando dias 

melhores.  

A partir desse momento, passei a dedicar minha vida à missão de educar. De 1981 a 

1985 fiz  minha primeira graduação em Ciências Físicas e Biológicas pela Universidade Federal 

                                                           
Para melhor compreensão visitar o site: http://www.escol.as/116663-ee-instituto-de-educacao-gastao- 

guimaraes. 

 
 
5A frase me reporta ao valoroso trabalho desenvolvido no campo das Relações Sociais, “Vou buscar a sorte: Relatos de 

vida de professoras migrantes de Campo Verde (MT)” pela Prof.ª Dr.ª Maria das Graças Campos , premiado pelo 

Núcleo de Estudos de Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. 

http://www.escol.as/116663-ee-instituto-de-educacao-gastao-
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de Mato Grosso/UFMT. Passei então a ministrar aulas de Matemática e Ciências no ensino 

fundamental II. No período de 1995 a 1997 iniciei outra graduação em Pedagogia. A partir daí 

considero um divisor de águas na minha carreira profissional: busquei aperfeiçoamento 

profissional fazendo um curso especialização na UFMT e em 1999 passei a ministrar aulas na 

Faculdade em que havia estudado. 

Destarte, com dezoito anos participando do processo educacional superior, comecei a 

perceber com mais atenção os problemas existentes na formação de professores. Reconheci o 

princípio da separatividade, estabelecido pelo velho paradigma, que divide realidades 

inseparáveis e que não tem mais sentido. O mundo é concebido em sua totalidade em 

movimento constante e nada é definitivo. Nesse momento, passei então a me interessar pelo 

chamado paradigma emergente que traz essa percepção holística6 do mundo, visão de contexto 

global que enfatiza o todo em vez das partes. Nesse caso, tenho aprendido a agir e pensar a 

partir de novos referenciais de educação. 

O ingresso no Mestrado e as primeiras leituras sobre a História da Educação 

Matemática me remetem às lacunas que ficaram e às indagações, principalmente sobre a 

disciplina de Matemática e como ensinar às crianças no primário e consequentemente no curso 

de Pedagogia. 

Fazer esse trajeto é rememorar o quanto a exclusão social permeou toda minha vida 

escolar, mas o faço porque sei o quanto ela ainda está presente, de acordo com estatísticas, na 

maioria dos brasileiros. Além de determinantes econômicos, a prática docente muitas vezes 

ainda é descomprometida com grande parte da população, a qual também resulta em exclusão 

social, confirmando as desigualdades sociais e esse é um fato que não se pode negar. O gráfico 

1 da UNICEF destacam os dados de exclusão no ano de 2015. 

 

                                                           
6 O precursor do paradigma holístico foi Jan Smuts (1870-1950). Foi o criador do termo Holismo, quando divulgou 

seu livro em 1926. O filósofo sustentou a existência de uma continuidade evolutiva entre matéria, vida e mente. 

Seu conceito avança par a uma visão sintética do universo e propõe a totalidade em oposição à fragmentação. 

Capra (1986) ao se referir ao planeta doente, sugere novos rumos para a saúde do planeta por meio do paradigma 

holístico. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v30n2/v30n2a08. 

 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v30n2/v30n2a08
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Gráfico 1 – UNICEF Brasil 

Fonte: https://www.unicef.org/brazil/pt/activities_26691.html 

 

 

Mantoan (2003), em seu artigo “Uma escola de todos, para todos e com todos: o mote 

da inclusão” propõe projetos educacionais que dêem conta de uma concepção inclusiva de 

ensino e que reflitam sobre o próprio meio físico, social, cultural em que a escola se localiza. 

“Embora mais difíceis de serem concretizadas, elas não são utópicas, e demandam inúmeras 

ações, que são descritas e estruturadas no plano político pedagógico de cada escola” 

(MANTOAN, 2003, p. 603). Nas palavras de Demo (2012) é pouco provável que qualquer 

aspirante a um cargo político chegue ao poder sem prometer educação de qualidade para todos. 

Sendo assim, para propor uma política satisfatória cujos resultados envolvem 

multidões numa sociedade complexa, com inúmeras desigualdades, há de se ter “os pés no 

chão”, assumindo a ideia de que para problemas complexos não pode haver soluções 

simplificadas e superficiais, sob o risco de propor medidas inadequadas, populistas, 

demagógicas e clientelistas. Torna-se então, necessário considerar os aspectos sociais, 

políticos/culturais/antropológicos, romper com as práticas inflexíveis e impostas como e (re) 

pensar os saberes inscritos principalmente na formação de professores primários. 

A sociedade atual espera e exige que a instituição de ensino cumpra com as funções 

destinadas a educação escolarizada tais como꞉ a socialização do conhecimento acumulado pela 

humanidade; preparação das novas gerações para a inserção no mundo; adaptação das crianças 

e jovens ao mundo constituído pelas gerações que os antecederam; contribuição para o processo 

de humanização; preparação destes jovens para o mercado de trabalho; formação de cidadãos 

críticos e conscientes, etc. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/activities_26691.html
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Essas concepções demonstram o quanto o processo educativo é complexo, abrangente e 

historicamente determinado. Isso significa que a ênfase em um ou outro aspecto do educar é 

imposta socialmente. Nas diferentes épocas da história, as sociedades impõem seus valores às 

novas gerações e, assim, geram determinadas expectativas sobre a educação e por meio dela as 

sociedades transmitem conhecimentos e normas de conduta padrões às crianças e jovens. O 

sucesso deles depende da assimilação e internalização do padrão considerado normal, ou seja, 

quanto mais adaptado, maior as possibilidades de que o indivíduo seja plenamente integrado. 

A escola enquanto instância específica para socializar as novas gerações tem uma 

característica essencialmente conservadora. Sua função é garantir a reprodução social e cultural 

dos valores e conhecimentos necessários à manutenção do status quo, à conservação da 

sociedade de acordo com a expectativa predominante. Esta função também é assumida por 

outras instituições e grupos da vida social: família, meios de comunicação, religião, mundo do 

trabalho, dentre outros. 

Como nota Gómez e Sacristan: 

 
A escola por seus conteúdos, por suas formas e por seus sistemas de organização, 

introduz nos alunos/as, paulatina, mas progressivamente, as ideias, os conhecimentos, 

as concepções, as disposições e os modos de conduta que a sociedade adulta requer. 

Dessa forma, contribui decisivamente para a interiorização das ideias, valores e 

normas da comunidade, de maneira que mediante este processo de socialização 

prolongado a sociedade industrial possa substituir os mecanismos de controle externo 

da conduta por disposições mais ou menos aceitas de autocontrole (1998, p. 14). 

 

 

Porém, a sociedade é repleta de contradições e também a escola, enquanto expressão 

desta. Além disso, a sociedade não é estática, ela se transforma pela ação dos homens e mulheres 

que fazem a história. O desenvolvimento social produz mudanças que exigem a reconfiguração 

das expectativas e exigem novas atitudes. A escola vê-se, então, diante do desafio de se adequar 

às novas exigências. 

Muitas situações são descritas como de exclusão, que representam as mais variadas 

formas e sentidos advindos da relação inclusão/exclusão. Sob esse rótulo estão contidos 

inúmeros processos e categorias, uma série de manifestações que aparecem como fraturas e 

rupturas do vínculo social (pessoas idosas, deficientes, desadaptados sociais; minorias étnicas 

ou de cor; desempregados de longa duração, jovens impossibilitados de aceder ao mercado de 

trabalho; etc.). 

Nesse caso, a exclusão social, enquanto fenômeno que ultrapassa as fronteiras da 

desigualdade entende-se, e a cidadania deixa de existir na realidade. A escola, reconhecida e 

legitimada socialmente como uma instituição que não apenas informa, mas educa crianças e 
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adolescentes, divulgando ideologia, difundindo cultura e formando atitudes – tem um papel 

fundamental na construção da cidadania. Mas o que é cidadania? Para Crove “a cidadania é o 

próprio direito à vida no sentido pleno, porém, precisa ser construído coletivamente, não só em 

termos do atendimento das necessidades básicas, mas de uma sociedade melhor acesso a todos 

os níveis de existência (1991, p. 11)”. 

Dessa forma, as contradições existentes na escola geram o espaço necessário à 

transformação social. A mesma escola que possui os mecanismos que reforçam a exclusão 

social também possui aqueles que atenuam o poder de determinantes econômicos mais amplos. 

“Aquilo que ela é não constitui um desenvolvimento acabado, mas traz inscrito seu vir a ser e 

seu dever ser em disputa” (MELLO, 1987, p. 23). Mesmo que não altere a condição econômica 

dos alunos, a prática do professor pode ser menos excludente e garantir a esses alunos os 

conhecimentos básicos necessários, ainda que não suficientes à sua sobrevivência e à negação 

da opressão econômica. 

O professor José Luiz Sanfelice oferece uma grande contribuição no entendimento 

das contradições e das forças progressistas dentro da escola, quando afirma: 

 

Mesmo saber ler, escrever, fazer as quatro operações e outros conhecimentos 

sistematicamente transmitidos em sala de aula – comprometidos com as exigências da 

divisão social do trabalho – são também os conhecimentos necessários para um 

desmascaramento das atuais relações sociais e para as análises científicas que vão se 

opondo às concepções arcaicas da realidade. Não é possível, ao capitalismo, visando 

neutralizar a explicitação dos interesses das classes subalternas, inviabilizar de forma 

permanente o ensino de conhecimentos válidos também para elas. Na sala de aula que 

existe hoje, com todas as críticas que ela recebe, há sempre a possibilidade, no preparo 

de homens para o processo produtivo, desvelar-se também o como e o porquê da 

produção. Isto significa que a educação/reprodução da sala de aula pode ser, 

concomitantemente, educação/fermentação. Neste sentido, minha posição é a de que 

a mudança é construída a partir do que está aí, porque o quê está aí, está em mudança 

permanentemente e pode ser qualitativamente superado. (In MORAIS, 1989, p.91-

92). 

 

 

Portanto, se é possível à escola e aos professores posicionarem-se enquanto forças 

progressistas, então, conhecer e apropriar-se da ação pedagógica tal qual ela se dá abrem 

perspectivas de melhoria dessa ação, na busca de competência técnica, responsabilidade 

profissional e compromisso político. Nesse sentido, voltar-se para a história da educação 

matemática é buscar entender os motivos pelos quais professores e alunos sentem dificuldades 

em ensinar e aprender dela e sobre ela. 

Partindo dessa compreensão e movida pela inquietação e inconformismo diante das 

dificuldades, de modo geral, na disciplina de matemática, buscamos na história dessa disciplina, 
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especialmente em geometria, analisar alguns elementos que, na prática diária dos professores 

contribuem para reforçar a exclusão social. 

 

O caminho da Pesquisa... 

 

 

A pesquisa, ancorada na abordagem metodológica histórico-cultural, vincula-se às 

pesquisas realizadas pelo GHEMAT Brasil7, o qual disponibiliza os trabalhos no repositório 

localizado na Universidade Federal de Santa Catarina, com uma gama de produções 

historiográficas relacionadas à Educação Matemática da escola primária no Brasil. 

O repositório cumpre um papel relevante em relação às pesquisas, encurtando a 

distância entre os pesquisadores e os documentos, a partir do inventário e digitalizações das 

fontes primárias da história da educação matemática, com o intento de socializar e motivar as 

pesquisas sobre o ensino de Matemática. 

A riqueza desse repositório tem proporcionado aos pesquisadores condições de 

reconstituir a história da educação em seus aspectos culturais, sociais e econômicos. Embora o 

mais relevante seja o crescimento do número das investigações, ainda ficam evidentes as 

comprobações sobre a escassez de produções no Estado de Mato Grosso relacionados a área da 

Educação Matemática, especialmente, no âmbito específico do ensino de geometria da escola 

primária. 

Hoffmann e Costa (2016), nos seus estudos, contribuem proeminente ao fazer alguns 

apontamentos sobre o local onde ficam depositadas as produções: “[...] O Repositório está 

dividido em subunidades e comunidades, onde apresenta “coleções” com inúmeros itens (p.7)”. 

Costa e Valente (2015) também destacam que as digitalizações dos documentos e a 

disponibilização em bancos de dados digitais contribuem sobremaneira nas realizações das 

pesquisas de cunho historiográfico. De acordo com os autores, se antes os textos impressos 

ditavam a lógica das exposições científicas, a partir dos textos eletrônicos produzidos, 

relacionados com as fontes de pesquisa inseridas no Repositório, tudo é passível de ser 

verificado, confrontado, criticado, questionado, interrogado. “Descreve-se, desta forma, uma 

mudança epistemológica fundamental que transforma profundamente as técnicas de provas e 

                                                           
7Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil, criado em 2000, cadastrado no Diretório de 

Grupos de Pesquisas do CNPq, tem como líderes o Prof. Dr. Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP - Campus 

Guarulhos) e Prof.ª Dr.ª Neuza Bertoni Pinto (REAMEC). Endereço eletrônico: 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/1769. Acesso, pela primeira vez em 29 de agosto de 2016. 

 

 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/1769
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/1769
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das modalidades de construção e validação dos discursos de saber”. (COSTA; VALENTE, 

2015, p.109). 

Contudo, não há mais motivos, no entendimento da pesquisadora, para o visível 

desinteresse de muitos professores em empreender uma produção histórica sobre a História da 

Educação Matemática, neste caso especifico sobre o ensino da geometria, embora, os que se 

lançam nessa trajetória se deparam com a ausência de materiais que comprovem a presença 

dessa disciplina no chão das escolas. Esse fato dificulta sobremaneira a investigação para 

qualquer pesquisador/historiador, já que os documentos que fazem parte dos arquivos escolares 

no Brasil têm “prazo de validade”. 

Em Mato Grosso não é diferente, nas prescrições oficiais do Governo Estadual de Mato 

Grosso. A Assessoria pedagógica de Barra do Garças/MT disponibilizou uma Portaria que 

legitima e dá legalidade às incinerações dos arquivos escolares. De acordo com a Portaria Nº 

251/2005/GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial de 29 de dezembro de 2005, consta uma 

Tabela de Temporalidade de Documentos Fins, que traz as orientações sobre a incineração de 

documentos que desvendam a cultura escolar. O Decreto Nº 1.799 de 30 de janeiro de 1996, 

regulamentado, é o mais recente instrumento legal que prevê a digitalização de documentos, 

antes de serem descartados. 

Nesse sentido, com a evolução tecnológica, a possibilidade de preservar a História da 

Educação é muito grande, porém se faz necessária a sensibilização sobre a importância da 

memória daqueles que estão no “chão” das escolas, haja vista que os arquivos são elementos de 

comprovação e informação, tanto das pessoas que estudam na escola, quanto das que nela 

trabalham. 

Nas palavras de Medeiros (2003, p. 6)8, “os documentos escolares têm também valor 

histórico-cultural”. Os historiadores, de modo geral, consideram todos os documentos 

constituídos nas escolas como fontes importantes para a História da Educação. Por meio desses 

acervos, os historiadores podem analisar e verificar se houve modificações na educação ou não. 

Porém, no caminhar da pesquisa é evidente a falta de interesse em manter a história da cultura 

escolar, já que são descartadas. E como dar continuidade à pesquisa? Nos seus estudos Bloch 

(2001) afirma que “toda investigação histórica supõe desde os seus primeiros passos, que a 

investigação já tenha uma direção” (2001, p.27). 

                                                           
8 Palestra proferida no III Colóquio do Museu Pedagógico, em 17/11/2003, na Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia/UESB - Vitória da Conquista/BA. 
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Concorda-se com o autor, quando se entende que a realização desse ofício requer um 

contato com as fontes para a efetivação da pesquisa e nem sempre essas fontes se localizam 

claramente à disposição de quem pesquisa. É neste momento que os investigadores procuram 

outros caminhos como os documentos, fotografias, cartas, quadros ou objetos de uma época, 

indagando-os e decifrando-os. Ademais de todos esses questionamentos, a dificuldade se reflete 

para além das demandas acima mencionadas, pois ainda há necessidade de se apoiar no aporte 

teórico da História Cultural. 

A História da Educação, por sua vez, também não se ocupa dessa produção, que, por 

certa distância em relação às características da área da Educação Matemática, neste caso em 

especial, a geometria, exime-se de fazê-la. Quando a faz, a perspectiva é bem panorâmica, 

contemplando de maneira superficial questões particulares da estruturação dessa disciplina 

escolar: as concepções presentes, lutas travadas em torno da sua organização etc. (VALENTE 

2007). 

A produção histórica que foi realizada ancora-se na perspectiva da História Cultural, 

fazendo interlocuções com vários autores, dentre os quais destacamos Chartier (1990) e Chervel 

(1990), que contribuem sobremaneira para compreendermos a história das disciplinas escolares. 

O autor parte do pressuposto que a escola é um espaço de criação, mais do que de reprodução 

de valores e que as disciplinas são produzidas em seu interior nas relações com a cultura escolar. 

Explica que a escola possui uma função criativa, de modo que, para além dos conteúdos 

estabelecidos, compõe a prática educativa mediante a preparação pedagógica queutiliza. 

Na interlocução com Chervel (1990), o autor elucida que em cada época, as disciplinas 

escolares estão a serviço de uma determinada finalidade educativa, não se restringindo apenas 

aos ensinamentos explícitos e programados. Suas reais finalidades não se encontram somente 

nos textos oficiais e, para conhecê-las, é preciso compreender “por que a escola ensina o que 

ensina?” [...] indo à realidade pedagógica (CHERVEL, 1990, p. 190-191). Daí a importância 

das investigações históricas serem realizadas para além da legislação e documentos oficiais. 

Segundo Chervel (1990), agir assim é andar por um caminho que não leva em consideração os 

sujeitos e o significado destes para o mundo, sabendo-se que tais documentos contribuem para 

ideias dos que estão no poder, nem sempre amoldadas ao contexto escolar. 

O trabalho docente configura-se como uma atividade pertencente a um gênero 

profissional, que extrapola o espaço físico da sala de aula. Então, compreender as condições 

concretas nas quais ocorre a atividade do professor que ensina Matemática na escola primária, 

por exemplo, implica envolver a organização da escola e do trabalho escolar. Essa atividade se 
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insere na própria história da formação do professor e está sujeita a cada momento histórico, às 

condições de trabalho impostas a esse grupo profissional. 

O ato de investigar nessa direção suscita a vontade de compreender as transformações 

dessa cultura que fora vivenciada pelos protagonistas. Implica em trazer como problematização 

central as questões relacionadas às práticas adotadas para o ensino da geometria que emergiram 

no dia a dia e na formação de professores da escola primária. 

De acordo com Almeida (2010), é nesse contexto que as práticas dos sujeitos ocorrem, 

a partir de ações de reprodução dos regulamentos e programas prescritos. Sobretudo, de 

relações complexas estabelecidas com tais imposições, “com tramas de sociabilidades com seus 

pares e com outros sujeitos implicados nas relações mais extensas, de amplas negociações, de 

conflitos, de burlas, de transgressões, de criação e de resistência” (2010, p. 14). 

A partir das formas de apropriação de Chartier (1990), propõe-se a investigar sobre a 

formação de professores normalistas em Mato Grosso, buscando compreender que tratamento 

foi dado ao ensino de geometria nas décadas de 1960 a 1980. O estudo tem como objetivo 

investigar e analisar a presença da geometria na formação de professores primários no Instituto 

Santa Marta em Barra do Garças/MT. O Instituto atualmente denominado de Madre Marta 

Cerutti faz parte da Inspetoria Nossa Senhora da Paz de Cuiabá, fundado em 1967 com a 

finalidade de formar “professoras” para a região de Barra do Garças no Curso de Magistério, 

dirigido pelas Irmãs Salesianas de Dom Bosco – FMA –Filhas de Maria Auxiliadora. Madre 

Marta Cerutti foi uma “Missionária dedicada, que prestou grandes serviços, tanto no plano 

religioso quanto no educacional.” Art. 1º do Projeto de Lei 008 de 1985, apresentado à câmara 

de vereadores, solicitando que a Irmã tivesse seu nome em uma via pública, antes denominada 

Ualapites, localizada no Município de Barra do Garças. 

O foco da pesquisa delimita-se nas décadas de 1960 a 1980, porém as primeiras 

inquietações por parte de professores de Matemática têm início em 1908. Essa preocupação 

despontou mais intensamente durante o IV Congresso Internacional de Matemática, realizada 

em Roma do referido ano. Na época foi instituída uma comissão internacional para analisar o 

ensino de Matemática desenvolvido em vários países, da qual Felix Klein, matemático alemão, 

fez parte, o que facilitou a divulgação de seu experimento desenvolvido na Alemanha com a 

“Meraner Reform”.  O ensino de Matemática até o final do século XIX passou por inúmeras 

crises em vários países europeus; na Alemanha, por ser dividida em dois Estados independentes, 

cada um tinha seu próprio sistema de educação. Seu trabalho incidiu na geometria não 

euclidiana e nas interligações entre a teoria dos grupos e a geometria.  
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Tal experiência serviu de base para, quase 50 anos depois, mais precisamente nos anos 

60, com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1961, ter início 

o projeto de universalização do Movimento da Matemática Moderna (MMM). Esse movimento 

internacional do Ensino de Matemática nasceu na década de 1960, fundamentava-se  no rigor 

dos alicerces da teoria dos conjuntos e da álgebra para o ensino e a aprendizagem de 

Matemática. Uma das proposições desse movimento apresentava em seu bojo a sugestão de 

inserção de conteúdos matemáticos no currículo que não faziam parte do programa escolar 

como, por exemplo, estruturas algébricas, teoria dos conjuntos e transformações geométricas. 

Foi nesse contexto que o movimento pedagógico, no seio da matemática escolar, ficou 

denominado como o Movimento da Matemática Moderna(MMM). 

Na década de 1960, marco temporal da pesquisa, os professores desconheciam a 

matemática apresentada pelo Movimento da Matemática Moderna. Esse fato pode ter como 

pano de fundo a formação acadêmica, desses professores. Outra possibilidade pode ser pelos 

saberes e crenças acerca do ensino dessa disciplina. De modo geral, esses aspectos abalizam o 

modelo de educação que trata o conhecimento matemático como “um conjunto de fatos, leis e 

fórmulas prontas, fechadas e de difícil compreensão, não admitindo mudanças” (ALMEIDA, 

2006, p. 16).  

Na escola, normas e práticas vão se constituindo, delineando os conhecimentos, 

valores e comportamentos que são ensinados, denominando o que Julia (2001) intitula de 

Cultura Escolar. O autor afirma que concebê-la como objeto histórico consiste em analisar o 

significado imposto aos processos de transmissão de saberes e inculcação de valores desse 

espaço. Isso implica também em definir a transmissão como elemento central desse processo, 

tendo-se o cuidado de não fazer exclusivamente uma análise ideológica. Então, o que acontece 

na escola, na sala de aula, nas práticas pedagógicas, nas matérias e nos livros didáticos não está 

desvinculado do todo social que o produz e, portanto, determina o que se materializa ou não no 

ato pedagógico. 

É evidente que voltar-se para a análise desse conteúdo, especificamente da geometria, 

não significa desviar-se da problemática política que envolve a educação, pois como diz 

Gramsci (1973, p.14), “agir dentro da escola é também agir na sociedade da qual ela não pode 

estar separada”. No Brasil, bem como em todas as sociedades capitalistas, a escola 

acompanhou, enquanto instituição, o seu desenvolvimento, portanto, foi sempre marcada pelos 

fatores que constituem esse sistema (KRUPPA, 1994, p.100). 

As transformações estruturais que pesavam na sociedade, com o estabelecimento de 

um modelo nacional de desenvolvimento baseado na industrialização, contingenciam o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_conjuntos
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
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processo de mudança, diante das inovações que surgiam, passando a se preocupar com mão de 

obra para as funções que apareciam no mercado de trabalho. 

Considerando, pois, a necessidade de avançarmos para a elaboração de um 

conhecimento global, entendido como articulação das produções locais em perspectiva 

ampliada, justificou-se a promoção dessa pesquisa de âmbito histórico-cultural com o intento 

de produzir conhecimentos, acerca da obra de Valente (2014) “Constituição dos saberes 

elementares matemáticos presentes no curso primário”. Nesse caso, mais especificamente em 

Mato Grosso.  

Essas fronteiras concorrem para a produção da história, como uma obra profundamente 

comprometida com as escolhas do pesquisador que se torna durante a pesquisa, historiador, 

entendendo que a própria definição do objeto a ser investigado envolve a subjetividade, suas 

crenças e concepções. Todavia, isso não simplifica o “ofício do historiador” que requer uma 

apreensão mais séria desse ofício, pois se parte da premissa de que os fatos históricos não estão 

prontos, aguardando apenas que o historiador os encontre e os revele. 

Sustentada teórica e metodologicamente na História Cultural, a efetivação da pesquisa 

demandou explicações sobre as orientações para área da construção da história da capacitação 

e do aprimoramento dos professores. É adequado lembrar que a pesquisa histórica não intenta 

repetir, codificar ou reconstruir, mas lançar um conhecimento histórico partindo da realidade 

existente. 

Segundo Valente, 

 
Os fatos históricos são constituídos a partir de vestígios, de rastros deixados sobre 

esses traços no presente pelo passado. Assim, o oficio do historiador consiste em 

efetuar um trabalho sobre esses traços para construir os fatos. Desse modo, um fato 

não é outra coisa senão o resultado de uma elaboração de um raciocínio, a partir das 

marcas do passado, segundo as regras de uma crítica. Mas, a história que se elabora 

não consiste tão simplesmente na explicação dos fatos (2007, p. 31). 
 

 

A investigação centrada no ensino da geometria na escola primária intenta 

desmistificar a Matemática para facilitar novas investigações e diminuir a dificuldade que, 

normalmente, os professores têm em trabalhar com conteúdos dessa disciplina. Um deles em 

particular é o ensino da geometria nos primeiros anos de escolarização. 

Concebe-se a Matemática como um objeto sociocultural de conhecimento, resultante 

da evolução do homem sendo, portanto, um constructo humano, um objeto que tem formas 

próprias de existência e que cumpre diversas funções sociais. Essa disciplina precisa ser objeto 

de estudos e pesquisas em nossas escolas (ALMEIDA,2010). 



37 
 

A proximidade como objeto de estudo da pesquisa surge com a investigação no 

Mestrado e como professora da Educação Superior, eventos que aumentaram as inquietações 

da pesquisadora,por entender que a contribuição na formação de futuros professores é tal ou 

mais complexa e desafiadora do que a Educação Básica. Atualmente em sala de aula os 

acadêmicos são indagados sobre os motivos da escolha do curso de Pedagogia. As respostas 

justificam-se por vários motivos: gostar de crianças, ser um curso barato e não ter conteúdos de 

Matemática, que detestam, dentre outras falas. 

Atualmente na Faculdade onde a pesquisadora atua como docente, a matriz curricular 

do Curso de Pedagogia oferece em dois semestres, disciplinas que contemplam metodologias e 

conteúdos de Matemática para o ensino primário. No entanto, ainda é perceptível as 

dificuldades para compreender o que lhes é ensinado. Os acadêmicos apresentam inúmeras 

dificuldades conceituais relacionados aos conteúdos de geometria, frações, tabuada, resoluções 

de problemas, dentre outros.  

Nesse contexto, surgem alguns questionamentos: Como os futuros professores irão 

ensinar esses conteúdos quando estiverem atuando nos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

A impressão que se tem é que esta dificuldade em aprender Matemática se perpetua com o 

passar dos anos e a situação parece ser imutável. Não é raro encontrar professores que 

desconhecem o processo histórico das disciplinas que ministram; como consequência os futuros 

professores também não saberão o porquê de ensinar esse ou aquele conteúdo. 

Para, além disso, a discussão acerca da formação de professores, segundo Valente 

(2017, p. 210) “envolve desde os primeiros tempos, em que era pensada a sua 

institucionalização, no curso do século XIX, os saberes específicos para a profissão de ensinar”. 

Que saberes os profissionais da docência deve ter? 

São esses os desafios no dia a dia, como docente de Pedagogia. As indagações tomam 

forma, principalmente quando se pensa nas bases epistemológicas que sustentam as professoras 

desse nível de ensino: Como os estudantes aprendem? Ao longo dos anos, as reflexões 

acompanham a pesquisadora e as exigências do mundo em transformação evidenciam  a 

desconexão entre o que é ensinado e o que é necessário ensinar aos futuros professores. Por 

isso, assinala-se mais uma vez a relevância da perspectiva histórica para a construção do 

conhecimento sobre o assunto em pauta. 

CAPÍTULO 1- REVISITANDO A HISTÓRIA DA GEOMETRIA 

 

1.1 - Aspectos historiográficos da Geometria 
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 A história fez-se sem dúvida, com documentos escritos. Quando há. Mas pode 

e deve fazer-se sem documentos escritos, se não existirem[...] Faz-se com tudo 

o que a engenhosidade do historiador permite utilizar para fabricar o seu mel, 

quando faltam as flores habituais: com palavras, sinais, paisagens e telhas, 

eclipse de lua e arreios; com peritagem de pedras, feitas por geólogos e analises 

de espada de metal, feitas por químicos. (FEBVRE,1949 apud LE GOFF, 2003 

p.107). 

 

 

 

Nesse capítulo será revisitada a história da geometria acerca dos primeiros acessos do 

homem aos saberes geométricos.  Levou-se em consideração o pensamento crítico de vários 

historiadores que adotam pontos de vista atuais acerca da história. No capítulo introdutório do 

livro A escrita da História: novas perspectivas / Peter Burke (org.); traduzido por Magda Lopes9, 

explana que a história nacional, dominante no século dezenove, hoje tem de concorrer com a 

história em nível mundial e regional “antes deixada a cargo de ‘antiquários’ amadores” 

(BURKE, 1992, p.1). 

Garnica (2015, p. 403) em sua Resenha10 “Alterações e Manutenções: leituras sobre a 

geometria como saber escolar” inicia o texto citando a opinião de Bloch sobre grande parte de 

modernos historiadores que adotam princípios que para o autor são indiscutíveis tais como: é 

arbitrário acatar a procedência de uma narração de cunho historiográfico; aquiescer que a 

origem não abona a estabilidade; perceber que os estados humanos do acontecido são avaliados 

no presente.  

Rabello (2009, p. 66)11apud Febvre e Bloch expressados em Burke (1997, p. 17-18) 

trata em sua tese de doutorado sobre a  proposta feita pelos autores para criar o Movimento de  

Analles, surgido na França em 1929. Rabello aponta os principais objetivos de Febvre e 

Bloch,os quais incidiam na ação contra o positivismo histórico e no desenvolvimento de um 

modo diferente de fazer História, ou seja, que acrescentasse novas fontes à pesquisa histórica e 

conseguisse um novo tipo de abordagem. Ao analisar a história, os autores perceberam que a 

narrativa tradicional valeu da Antiguidade até o século XIX. Para Burke (1992) os historiadores 

tradicionais falam na história como necessariamente uma narração dos eventos, enquanto a 

nova história se preocupa em analisar suas estruturas.   

                                                           
9Disponível em: http://etnohistoria.fflch.usp.br/sites/etnohistoria.fflch.usp.br/files/Burke_Nova_Historia.pdf 
10Resenha da obra de SILVA, M.C.L. da; VALENTE, W.R.. A geometria nos primeiros anos escolares: história 

eperspectivas atuais. Campinas: Papirus, 2014. 141 pp. 
11 Disponível em: http://eprints.rclis.org/16781/1/rabello_r_do_mar.pdf 
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O movimento para abolição da História tradicional provocou rupturas na forma de 

conceber o conhecimento histórico, visto que os analistas engajados nos Annales passaram a 

praticar todos os procedimentos que a História “normal” interditava, destruíram suas velhas 

crenças, previsões e preconceitos, mudaram até mesmo a concepção de “ciência histórica” 

(REIS, 2004, p. 74-75). “O historiador não deve apenas registrar o lido, mas questionar, se 

posicionar. [...] Esta é, com efeito, a primeira necessidade de qualquer pesquisa histórica bem 

conduzida” (LE GOFF apud  BLOCH, 2002, p. 78).  

Além deste fecundo posicionamento metodológico sobre as fontes, existe uma defesa 

da ampliação do horizonte de atuação do historiador, bem como da ampliação da própria noção 

de fonte histórica, pois “a diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita”.Além desses 

fatores “todo conhecimento da humanidade, qualquer que seja, no tempo, seu ponto de 

aplicação, irá beber sempre nos testemunhos dos outros uma grande parte de sua substância” 

(BLOCH, 2001, p. 70).  

A partir dessa afirmação, entende-se que o homem, durante sua produção, dá 

significado ao que é produzido. Sendo assim, torna-se mister refletir os documentos 

históricos e indagar sobre as lacunas existentes na história. Para Almeida (2010, p.31) “cabe, 

então, ao historiador, a totalidade histórica que nesta concepção necessita adquirir formas 

diferentes, as quais também evoluem com o tempo”. Para a autora a abordagem histórico-

cultural é importante  

 

Porque não coloca como partes distintas as dimensões que envolvem a 

pesquisa, isto é, a teoria e a prática, os saberes formais e os saberes cotidianos; 

o modelo social e a realidade escolar; os dados relevantes e irrelevantes, 

cientificamente; os observadores e observados; o conteúdo e a forma, entre 

outros. Ao contrário, ao trabalharmos nesta perspectiva, mergulhamos na 

riqueza vivida no interior da cultura escolar, nas ações concretas de professores 

e alunos. (2010, p.14). 
 

 

Silva e Valente (2014)diz que as primeiras discussões sobre o ensino de Geometria 

nos cursos primários do Brasil, sofreram influencias de Condorcet (2008). Para ele o conteúdo 

desse ensino deve estar interligado com a prática da agrimensura, ou seja, uma geometria prática 

para a primeira etapa da escolarização.  

Silva (2004) aponta que Heródoto pode ter sido o primeiro historiador e geógrafo a 

divulgar o surgimento da geometria. É provável que os primeiros conhecimentos geométricos 

tenham sido utilizados pelos povos da Mesopotâmia e Egito, que mesmo sem saber, já sentiam 

necessidade de medir intuitivamente as coisas. Depois a geometria passou da fase empirista 
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para o reconhecimento humano de suas configurações físicas, de tal modo que cresceu 

progressivamente, até alcançar a dimensão que se encontra nos dias atuais. O homem, ao deixar 

de ser nômade, deu início ao processo de aglomeração e à necessidade de demarcação de seu 

espaço às margens do rio Nilo, conforme aponta a figura 1. 

 

 

Figura 1:  Mapa do Egito 

Fonte: https://ca.maps-egypt.com/egipte-atracci%C3%B3-mapa. 
 
 

 

No dizer de Silva (2004 apud Moreno, 2014, p. 3), deve-se a Heródoto a divulgação 

das inundações do rio Nilo,as quais estariam intimamente ligadas aos períodos de luas cheias. 

No tempo em que os homens se estabeleceram às margens do rio, passaram a conviver com o 

fenômeno do desaguamento, o qual destruía as marcas da terra, tendo que ser refeitas pelos 

proprietários, camponeses e egípcios. Por ser a base de existência do país dos faraós, ao mesmo 

tempo em que era uma dádiva,também tinha caráter de prejuízo, quando apagavam as 

demarcações dos terrenos loteados. 

Em Silva (2011, p.12) encontra-se também o seguinte esclarecimento: “os homens de 

antigas civilizações já detinham conhecimentos de natureza geométrica, esses conhecimentos 

os ajudavam a controlar os fenômenos naturais, o que possibilitava que os enfrentassem e 

compreendessem.”. A autora afiança que, além disso, os homens empregavam essas noções 

https://ca.maps-egypt.com/egipte-atracci%C3%B3-mapa
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quando levantavam suas casas, desenhavam adereços e necessitavam medir suas terras. Ainda 

afirma ter sido a civilização egípcia considerada superior “que há mais de 4.500 anos já se 

utilizava da geometria para a medição das terras inundadas às margens do rio Nilo, entretanto, 

esses conhecimentos não eram sistematizados àquela época sendo, apenas, considerados como 

saberes” (SILVA, 2011, p. 12). 

Com as transformações ocorridas, os homens mudaram seus costumes no que diz 

respeito às crenças sobre os fenômenos naturais,passando por um processo de transformações 

ao abandonar a simplicidade da vida para se tornar um ser mais complexo, abrindo espaço para 

uma nova forma de viver em sociedade. Passaram a arar a terra e entender o tempo certo de 

plantar os grãos, fazendo com que a colheita fosse boa, dando início ao processo de 

armazenamento resultantes da plantação. Foi, a partir daí, assentados às margens do Rio Nilo, 

que se deu o início das primeiras vilas e posteriormente das cidades.  

Neste contexto, surge a formação de Estados Centralizadores12, que consistia em 

eliminar o mercado e a iniciativa privada. A finalidade era organizar os homens, com intuito de 

subjugá-los ao trabalho na lavoura e irrigação das terras, assegurando a sobrevivência de seus 

habitantes e o domínio de uma pequena elite política, dona das regiões. Foi assim que os 

moradores dessas terras ganharam o nome de Civilizações Hidráulicas13, uma vez que a 

organização social e política ambicionava o domínio das águas e da produção agrícola.  

À medida que o tempo ia passando, com ele surgia o aperfeiçoamento na agricultura, 

se tornando imprescindível a edificação de condutos, valas, açudes, paredes de contenção para 

irrigar a terra e assim aumentar a produção agrícola. Cidades como a Mesopotâmia e Egito 

iniciam então o processo de organização social. Aparecem as primeiras oportunidades de 

profissões nas áreas de agrimensura, agricultura, educação, pesca, comércio, dentre outras.Essa 

divisão de trabalho deu início ao processo de formação das diferentes classes, sinalizando as 

primeiras desigualdades sociais.   

Braverman (1987), ao se apoiar nas ideias de Marx, elucida que a divisão do trabalho14 

é diferenciada. Segundo o autor: 

 

A aranha tece, o urso pesca, o castor constrói diques e casas, mas o homem é 

simultaneamente tecelão, pescador, construtor e mil outras coisas combinadas 

de um modo que, devido a que ocorre na sociedade e só é possível através da 

                                                           
12Disponível em: http://files.projetoeducal.webnode.com.br/200001684-8d3fe8e398/historia.pdf 
13 As civilizações hidráulicas são aquelas que se desenvolveram na Antiguidade (aproximadamente entre 3.000 

a.C. e 1.000 a.C.) nas margens de rios. Possuem algumas características econômicas, políticas e sociais em comum. 

Elas se desenvolveram dentro de um sistema chamado de modo de produção asiático. Disponível em: 

https://www.suapesquisa.com/historia/civilizacoes_hidraulicas.htm. 
14 Termo criado por Karl Marx (1818-1883). 

http://www.historialivre.com/antiga/mesopotamia.htm
http://www.historialivre.com/antiga/breve_egito.htm
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sociedade, logo compele à divisão social de acordo com o ofício. Cada indivíduo da 

espécie humana não pode sozinho ‘produzir de acordo com o padrão de todas as 

espécies’ e inventar padrões desconhecidos do animal, mas a espécie como um todo 

acha possível fazer isso, em parte através da divisão do trabalho(BRAVERMAN 

1987, p. 71). 

 

 

Com o surgimento dos problemas de repercussão social causados pelas inundações do 

Rio Nilo, os primeiros faraós passaram a avaliar os prejuízos. Nomearam então, agrimensores 

para medir as perdas e restaurar as fronteiras entre os domínios já existentes. Assim surge a 

geometria. Os agrimensores passaram a usar cordas como instrumentos de medidas com vistas 

a demarcar áreas de terrenos, o que os levaram a aprender dividir lotes em retângulos e 

triângulos.  Segundo estudiosos, o testemunho mais antigo do conhecimento geométrico está 

nas construções das pirâmides e templos pelas culturas do Egito e da Babilônia.  

De acordo com Silva e Valente (2014) as antigas civilizações tinham conhecimento de 

natureza geométrica e as aplicavam para desbravar, conhecer e controlar os diversos 

fenômenos. No entanto, os autores esclarecem não existir registros na história de que esses 

saberes geométricos atingiram algum nível de organização. Apenas os gregos, por volta de 500 

a.C. fundaram as primeiras academias, em busca de conhecimentos sistematizados sobre a 

geometria. 

Tales de Mileto15 foi um dos sete sábios que se debruçaram no estudo dessa disciplina 

usando figuras geométricas para determinar a extensão da superfície terrestre, sendo conferidas 

também a ele as evidências da igualdade dos ângulos da base do triângulo isósceles e a 

argumentação do teorema, em que, se dois triângulos tem dois ângulos e um lado de maneira 

recíproca, então são iguais. O filósofo fundou a Escola de Mileto e foi considerado antecessor 

do pensamento filosófico, escola destinada à pesquisa da origem do mundo e de outros assuntos 

ligados à Filosofia. Dentre muitos assuntos ele se preocupava com a legitimidade dos números 

e das figuras.  

Segundo a história, Tales foi considerado um ser ambíguo, haja vista que nenhuma 

obra sua sobreviveu. As referências sobre seu pensamento estão baseadas na literatura grega, 

que confere a ele um expressivo número de achados matemáticos. O que se sabe é que foi um 

mercador bem sucedido, tendo dinheiro suficiente para, ao final de sua vida, se dedicar aos 

estudos e viagens. Tales também foi considerado a primeira personalidade conhecida a quem 

                                                           
15Foi um importante filósofo, astrônomo e matemático da Grécia Antiga. É considerado, por muitos estudiosos, 

como sendo um dos sete sábios da Grécia Antiga. Tales de Mileto nasceu na cidade de Mileto (atual Turquia) em 

623 a. C. 
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se associam descobertas matemáticas, seus resultados são frutos de alguns raciocínios lógicos 

e não apenas de intuição ou experimentação.  

Atribui-se também a Tales de Mileto a medição do comprimento da sombra das 

pirâmides, utilizando a própria sombra que era igual à sua altura, igualmente aferindo a altura 

da pirâmide. Outra medição dessa natureza foi realizada por Plutarco, historiador, filósofo 

grego, autor da obra "Vidas Paralelas". Para ele, ao fincar uma vara aprumada com o fim da 

sombra projetada pela pirâmide, edificavam-se, no solo, dois triângulos parecidos. O relato 

provinha do conhecimento sobre teoremas e triângulos semelhantes.  

De acordo com a figura 2, ao medir as duas sombras16 e a altura da vara, determina-se 

a altura da pirâmide. 

 

 
 

Figura 2:  O cálculo da altura das pirâmides (título provisório) Período: c. 625 - 546 a.C. 

Fonte: http://www.matematica.br/historia/calpiramide.html. 

 

 

 

Outro geômetra famoso contemporâneo de Tales é Euclides de Alexandria. É escritor 

de “Os Elementos” (obra constituída por treze livros ou capítulos)17. Foi Professor de 

Matemática na escola de Alexandria, a “Capital da Geometria”, iniciada por Ptolomeu Sóter ou 

Ptolomeu I, então Governador do Egito de 323 a.C. a 283 a.C. Definiu a geometria a partir de 

duas e três dimensões, tendo seus postulados considerados avançados para serem trabalhados 

no ensino primário. Euclides, mestre, escritor de origem grega, matemático, é também 

                                                           
16Observando o desenho, a vara colocada no extremo C da sombra da pirâmide forma, com sua sombra, o triângulo 

DCE que é semelhante ao triângulo ABC. 
17 Para melhor compreensão, disponível em: http://www.pucsp.br/pensamentomatematico/GH/H_2.htm Acesso 

em 16/08/2017 às 16:00h. 

http://www.matematica.br/historia/calpiramide.html
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conhecido como o Pai da Geometria. Até os dias atuais é considerado na história da Matemática, 

como um dos mais expressivos estudiosos, da antiga Grécia. Destacou-se, dentre os professores, 

pelo método que utilizava em suas aulas, para ensinar geometria. 

 

A teoria aí desenvolvida é uma das mais importantes na trajetória da Matemática, o 

que levou este livro a ser adotado como prioridade nas aulas desta disciplina, 

particularmente as de geometria, desde o momento em que foi lançado até fins do 

século XIX ou princípio do século XX. Esta doutrina se tornou conhecida 

como Geometria Euclidiana; seus conceitos foram inferidos de um pequeno grupo de 

axiomas – proposições consideradas consensuais, sem necessidade de provas; eles são 

essenciais para a elaboração de um corpo teórico.18 

 

 

         Pouco se conhece sobre a história de Euclides, mas existem duas pilhérias19 

conhecidas mundialmente diretamente ligadas a ele. Ptolomeu indagou Euclides sobre a 

possibilidade de se ensinar geometria de modo mais fácil ao invés de estudar os teoremas. 

Euclides respondeu: “Não há um atalho para a geometria”. A segunda pilhéria ocorreu quando 

um de seus alunos se lamentou: “aprender geometria é inútil, pois não tem valor prático”. 

Euclides determinou que um servo lhe desse uma moeda para que capitalizasse aprendendo 

geometria, como aponta a Figura 3. 

 

Figura 3: Os elementos de Euclides 1 

Fonte:https://alguimaraes.wordpress.com/2013/08/13/os-postulados-de-euclides-ideias-geniais. 

Outro matemático francês que fez uma revolução na Geometria por volta do ano 1600 

foi Rene Descartes, ao descobrir a relação entre as figuras geométricas e alguns cálculos 

numéricos. Essa descoberta deu início à Geometria Cartesiana, que ficou conhecida também 

por Geometria Analítica, tornando mais fácil a resolução de problemas. Descartes, com sua 

                                                           
18Visitar o site disponível em: https://www.infoescola.com/biografias/euclides/ 
19 Disponível em: https://alguimaraes.wordpress.com/2013/08/13/os-postulados-de-euclides-ideias-geniais-

02/Euclides - Elementos de Geometria Frederico Commandino São Paulo: Edições Cultura, 1944 ISBN - Não 

indicado. Fonte: Biblioteca do Clube de Engenharia da Bahia. Obra digitalizada por: Neuziton Torres Rapadura - 

neuzitontr@terra.com.br. Colaboração voluntária 

https://www.infoescola.com/historia/grecia-antiga/
https://alguimaraes.wordpress.com/2013/08/13/os-postulados-de-euclides-ideias-geniais
https://alguimaraes.wordpress.com/2013/08/13/os-postulados-de-euclides-ideias-geniais-02/
https://alguimaraes.wordpress.com/2013/08/13/os-postulados-de-euclides-ideias-geniais-02/
mailto:neuzitontr@terra.com.br
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metodologia,possibilita até hoje, o movimento das imagens tridimensionais, tendo como 

exemplo as telas de computadores. 

Destaca-se também José Anastácio da Cunha, matemático, nascido em Portugal, época 

em que também viveu o Marquês de Pombal, o qual se destacou por ter escrito um tratado de 

Geometria no qual, a exemplo de Euclides, resumiu os saberes da época a respeito dessa ciência. 

No fim do século passado, o percurso começado por Euclides trouxe mais um tema que deu 

uma guinada na história. Com a publicação do livro “Fundamentos de Geometria”, o 

matemático alemão David Hilbert, pôs a geometria na posição em que seus embasamentos 

tornaram-se hodiernos.  Depois dessa obra, ocorreram importantes avanços na Geometria e 

atualmente, a variedade de metodologias na resolução de problemas é muito grande, além de 

serem métodos interessantes. Os séculos XVIII, XIX e XX, foram marcados pela evolução da 

Geometria.   

 

1.2 -A história dageometria no Brasil Colônia, Império e Republicano.   

 

Entender como a geometria esteve presente desde os tempos mais remotos é essencial 

para que possamos compreender como se constituiu ao longo do tempo na cultura escolar. 

Vários estudiosos evidenciam as dúvidas quanto à origem da geometria, mas é sabido também, 

que esta tem raízes muito antigas. Indícios históricos apontam para o nascimento da Geometria 

como forma de satisfazer às necessidades humanas e solucionar problemas práticos.  

Segundo Boyer (1996), os documentos históricos revelam que os egípcios antigos já 

calculavam áreas geométricas. O autor afirma que há exemplos de triângulos, trapézios 

retângulos e quadriláteros gerais. As pessoas calculavam a área de quadriláteros fazendo o 

produto das medidas aritméticas de seus lados opostos. Baseando em situações geométricas 

particulares, os indivíduos buscavam soluções gerais que pudessem resolver todos os problemas 

de origens semelhantes.  

No entanto, a geometria está presente desde a chegada dos jesuítas que chegaram ao 

Brasil no ano de 1549. A partir desse evento, inicia-se o primeiro advento da educação em nosso 

país. No princípio era ofertada somente para alguns filhos de colonos e índios, denominados de 

aldeados e que eram súditos cristãos20 do Rei. 

As formas e os lugares para ensinar e aprender eram bem variados: “nas grandes 

propriedades rurais, padres ligados aos engenhos ensinavam filhos de fazendeiros, agregados e 

                                                           
20Os catequistas da Ordem estabelecida por Inácio de Loyola trabalhavam para a conversão dos indígenas, porém 

eles continuaram nas aldeias e preservaram sua cultura.  
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até escravos. Nas cidades a diversidade era maior, variando de acordo com as posses e os 

objetivos das famílias” (VILLELA, 2000, p.99).  

Até metade do século XVIII, os embasamentos para a educação na Colônia incidiam 

nas metodologias adotadas pelos Jesuítas. Nessa época foram instituídos os cursos inferiores 

que valorizavam a gramática e a memorização para os filhos dos colonos, enquanto a elite 

estudava filosofia e teologia, nos cursos superiores.  

Dentre os Jesuítas que faziam parte da Companhia de Jesus, um deles, chamado 

Clavius21, matemático e astrônomo, deixou obras escritas nas áreas de Aritmética, Álgebra, 

Geometria e Astronomia (MENESES, 2007, p. 21). Os demais jesuítas não deram a devida 

importância por falta de professores para ministrar essa disciplina, além da preocupação com o 

curso de Letras, Artes e Teologia.  

Tinham a compreensão de que a Matemática não influenciava na formação do homem, 

era concebida como uma “ciência vã”, já que sua busca residia nas abstrações das coisas e não 

ocupavam espaço na vida dos seres: 

 

O estudo das ciências especulativas, como a geometria, a astronomia, a física, é um 

entretenimento sobremaneira vão; todos esses conhecimentos estéreis e infrutíferos 

são inúteis, por si mesmos. Os homens não nasceram para medir linhas, examinar as 

relações entre os ângulos e perder todo o seu tempo em considerações sobre os 

distintos movimentos da matéria. (VALENTE, 1999, p. 35). 

 

Nesse caso não se pode atribuir a incursão da Matemática no Brasil aos Jesuítas, a 

disciplina surgiu a partir das necessidades advindas da guerra. Já para Platão 22 (527 E) a 

matemática não contribuiu no desenvolvimento das armas, mas sim a geometria era a 

responsável pelas fortificações e avanço dessas armas e dizia que a Matemática não era uma 

simples ciência auxiliar para a guerra. Para Platão, o valor da matemática não reside em suas 

aplicações práticas, sem ela o “Homem não seria Homem”23, bem como não haveria 

compreensão do universo. Sua análise impressiona pelo valor cultural que ele dá à matemática 

                                                           
21Christopher Clavius nasceu em Bamberg, Alemanha, em 1537 e faleceu em Roma em 1612. Embora tenha 

contribuído pouco para a matemática, é provável que nenhum intelectual alemão do século XVI fez mais do que ele 

para a promoção dessa ciência. Era um professor inspirado e escreveu textos de aritmética e álgebra dignos de 

respeito. Em 1574, publicou uma edição dos Elementos de Euclides, especialmente valiosos pelos seus escólios. 

Também escreveu sobre trigonometria e desempenhou um papel importante na reforma gregoriana do calendário. 

CHAQUIAM, Miguel. Ensaios temáticos: história e matemática em sala de aula / Miguel Chaquiam. Belém: 

SBEM / SBEM-PA, 2017. 241 p. Disponível em: http://www.sbembrasil.org.br/files/historia_matematica.pdf 

Acesso em: 20 de junho de 2018. 
22Era um entusiasta da Matemática. Os grandes matemáticos do seu tempo, ou foram seus alunos, ou seus 

amigos.   Nesse sentido,  não se poderá deixar de referir que, à entrada da Academia, segundo fontes posteriores, se 

lia a máxima:“Que não entre quem não saiba geometria”. 
23 Disponível: http://webpages.fc.ul.pt/~ommartins/seminario/platao/platao.htm. 

http://www.sbembrasil.org.br/files/historia_matematica.pdf
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como algo que lava e instiga a alma, um conhecimento que faz o pensamento levitar para os 

artifícios mais nobres, que atrai a alma para o Ser. Mas, no dizer de Platão, sua força está na 

possibilidade de atrair somente àqueles que têm inclinação para a disciplina. 

Após a saída forçada dos Jesuítas em 1759, sobreveio um período difícil para a 

educação no Brasil. Somente treze anos após a expulsão foram criadas as Aulas Regias que já 

não mais pertenciam à igreja, mas ao Estado. Diante dessa situação, a observação é que a ação 

de estatizar o ensino se deu apenas na troca do controle da Igreja, em que seus professores eram 

religiosos, por um grupo de docentes sob o controle do Estado “sem que, no entanto, tenha 

havido mudanças significativas nas motivações, nas normas e nos valores originais da profissão 

docente:  o modelo do professor continua muito próximo do padre” (NÓVOA,1995. p.15).  

As aulas Régias24 se constituíam em disciplinas isoladas, dando início à fragmentação 

do trabalho do professor. Esse modelo se expandiu pela Colônia, a qual não tinha a menor 

estrutura de funcionamento e com pouquíssimos alunos. Para implantação dessas Aulas foram 

criadas regras que instituía a função de Diretor de Estudos, no ano de 1759, com o objetivo de 

projetar, dar cumprimento e ter o controle dos professores tanto nas cidades importantes, como 

nas colônias. Ao diretor cabia também o papel de promover concursos públicos para a escolha 

dos professores que ministrariam as Aulas Régias, além da recomendação de mestres25 

particulares. Os professores convocados para essas aulas, “segundo depoimentos da época”, 

não tinham uma formação apropriada. Azevedo (1976, p. 51), destaca que demostravam "não 

só uma espessa ignorância das matérias que ensinavam, mas uma ausência absoluta de 

discernimento pedagógico".  

O primeiro modelo das aulas com a disciplina de Geometria ocorreu em São Paulo, 

por volta de 1776, quando o Governador publicou um edital o qual trazia ameaças a quem o 

descumprisse:  

Em cumprimento do bando lançado no dia 20 do mês anterior, todos os estudantes e 

pessoas conhecidamente curiosas se alistassem na aula que se havia de abrir para o 

ensino de geometria. Àquele que, infringindo o determinado nesse edital, se não 

apresentassem a alistar perante o Reveríssimo Padre Frei Jose do Amor Divino Duque, 

aplicar-se-ia a pena de se sentar praça de soldado (MIORIM, 1998, p. 84). 

 
 

Contudo, as ameaças contidas no edital não atraíram os alunos para as aulas de 

Geometria, das treze Aulas Régias de Geometria ofertadas, apenas duas funcionavam, as 

                                                           
24As aulas régias compreendiam o estudo das humanidades, sendo pertencentes ao Estado e não mais restritas à 

Igreja - foi a primeira forma do sistema de ensino público no Brasil. 
25 Chamavam-se de mestres aos que ensinavam as primeiras letras e professores aos de todas as demais cadeiras. 

Apesar da existência das duas categorias, os docentes não se beneficiavam de promoções, nem de uma carreira 

profissional e quase todos os providos como substitutos terminavam assim a sua atividade. 
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demais continuavam sem professores e nem alunos. A necessidade de mão-de-obra na colônia, 

como tipógrafos, hidráulicos, contadores, médicos, fez com que houvesse uma tentativa, sem 

sucesso, de unificar o currículo, das disciplinas ofertadas isoladamente. O que se reconhece 

dessa época é que era inexpressivo o número de aulas de matemática em virtude da baixa 

frequência.  

Um fato importante, no Brasil do fim do século XVIII a respeito da Matemática e das 

ciências, foi a criação do Seminário de Olinda pelo bispo de Pernambuco, Dom Azeredo 

Coutinho, em 1798, mas só foi inaugurado em 1800. O discurso era melhorar a educação, com 

a inserção de algumas matérias, dentre elas a Geometria e Teologia. A intenção era ofertar uma 

educação com características diferenciadas do que existia até então. Sobre esse acontecimento, 

Alves (2015, p. 61) assevera que “o colégio-seminário de Olinda se tornou, mesmo que por um 

breve lapso, o mais avançado do Brasil colônia [...]”.   

Segundo Alves (2001, p. 90) a criação do colégio teve “motivação eminentemente 

econômica”, pois o bispo tinha como objetivo criar uma escola que possibilitasse o estudo dos 

recursos naturais no Brasil. O autor aclara que a riqueza de Portugal estava estática, portanto 

eram necessárias outras medidas que gerassem riquezas para a nação. A geometria foi ofertada 

durante um ano, seus estudos se sobressaíram por causa da indicação feita pelo Seminário e 

pela atmosfera aberta a qual prestigiava o ensino da Matemática. Os alunos tiveram as primeiras 

aulas da disciplina mencionada com professores brasileiros e portugueses que vieram ao Brasil 

unicamente para ministrar aulas no colégio. 

O professor, Frei Miguel Joaquim Pegado26 assumiu as aulas de matemática, momento 

em que essa disciplina adquire mais respeito. A partir daí essa disciplina passou a ter mais 

importância, além de outras tais como as ciências físicas e naturais. Também “tornou-se centro 

de difusão de ideias liberais, dando especial ênfase ao estudo das matemáticas e das ciências 

naturais” (PILETTI, C. e PILETTI, 2014, p.75). Até o ano de 1936, o Seminário de Olinda 

cumpriu sua função de educar jovens com saberes de várias áreas do conhecimento. Após essa 

data, alterou seus regulamentos, dando prosseguimento exclusivamente para formação do 

prelado27 prelatícia. 

Durante esse período foram fundados vários colégios: em 1825 o Ginásio 

Pernambucano, em 1934 o Atheneu no Rio Grande do Norte e em 1837 o Colégio Pedro II. 

                                                           
26Nascido em Portugal, veio para o Brasil para ser Professor de Matemática no colégio-seminário de Olinda a partir 

de 1800. Participou da Revolução dos Padres em Pernambuco no ano de 1817. Aderiu ao liberalismo radical do 

Nordeste, nome exaltado da época. 
27Título honorífico concedido para alguns dignitários eclesiásticos como ex., bispos, abades, provinciais, dentre 

outros. 
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Respeitado por ser “a primeira instituição brasileira de ensino secundário sistemático” (Martins, 

1984, p. 38), concebeu “um primeiro passo em direção as mudanças no ensino secundário 

brasileiro” (MIORIM, 1998, p. 86).  

Neste mesmo ano de 1837, o país instituiu a forma gradativa e integral de estudos para 

a instrução secundária28. Havia a promoção do aluno por série e não mais por disciplinas. No 

currículo foram asseguradas, nas oito séries, as disciplinas de Geometria, Aritmética e Álgebra.  

No Colégio Pedro II, a Geometria passou a existir como disciplina na 4ª e 5ª série, com duas 

horas por semana, de acordo com o Plano de Estudo número 08, de 31 de Janeiro de 1838 

(Martins 1984). Nesse ínterim, o livro de Matemática escrito pelo brasileiro José Fernandes 

Pinto Alpoim29, foi pioneiro no conteúdo de geometria. 

Nessa ocasião, o ensino de Matemática aguçava a elitização na educação brasileira, 

distinguindo-se segundo o prestígio econômico da pessoa. Para a classe dominante, lecionava-

se a geometria euclidiana30, lógica e severa; já nas classes subalternas, o ensino era técnico, 

priorizando o cálculo. O método era tradicional tendo o professor como o detentor do saber, 

que expunha as aulas, sendo apenas transmissor de conteúdos prontos e acabados. Aos alunos 

cabia o papel de receptor desses conteúdos, sem questionamentos, com vistas à memorização e 

reprodução do ensinado.  Miorim (1998) destaca ainda que “a matemática, além de pouco 

apregoada, nem todos tinham acesso a ela”. E segundo a autora essa situação perdurou por 300 

anos. 

Em 1822, após a independência do Brasil, foi elaborada a Constituição em que D. 

Pedro I advertiu a respeito da importância de uma legislação especial sobre o ensino público. 

Durante o Império, a Constituição de 1824 predominou, a qual garantia uma escola pública, 

gratuita, em nível primário para o povo brasileiro.  

Dez anos depois, o Brasil passou a administração do ensino para as províncias, 

resultando em um momento histórico para a educação brasileira, iniciando a instrução, como 

direito social. Contudo, devido à distância em que se encontravam as províncias pouco 

                                                           
28 Instrução paga e destinada à elite com vistas a ser preparada para o ingresso ao Ensino Superior. O ensino da 

matemática na escola primária é puramente técnico, voltado para as atividades comerciais. 
29Sargento-Mor e engenheiro-arquiteto português nascido na Colônia do Sacramento, que veio a ser uma das 

principais figuras da arquitetura colonial brasileira e ensinando conhecimentos elementares de Aritmética e 

Geometria, foi também, o primeiro professor de matemática contratado por Portugal para estabelecer-se em terras 

brasileiras. Fonte: http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/JoseFern.html. 
30 A geometria euclidiana surgiu com Euclides de Alexandria, o escritor de Os Elementos (obra constituída por 13 

livros ou capítulos)30. Foi Professor de Matemática na escola de Alexandria “Capital da Geometria” iniciada por 

Ptolomeu Sóter ou Ptolomeu I, então Governador do Egito de 323 a.C. a 283 a.C. Pode ser definida como a 

geometria em duas e três dimensões, tendo seus ditados e postulados considerados um tanto quanto avançados 

para serem trabalhados no ensino primário. Por muitos anos a geometria euclidiana foi usada como base elementar, 

e a partir de então, vários autores a utilizaram em livros que foram trabalhados no ensino primário.  
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povoadas, tornou-se inviável a implantação de um sistema escolar que acolhesse a população 

(ZICHIA. 2008, p. 17). 

Dom Pedro I, ao instalar os trabalhos da Assembleia Constituinte, com vistas à criação 

de uma legislação voltada para o ensino público, indicou a inserção da disciplina Matemática 

para compor o currículo31 A geometria, por sua vez, estaria disposta no livro didático, como 

sendo o último conteúdo a ser trabalhado. Era esse o modo que aconteciam os primeiros passos 

de constituição de uma das matérias de ensino no curso primário brasileiro: a geometria.  

Nesse contexto, o estudo considera legítimo perguntar sobre a trajetória do ensino 

dessa disciplina nos primeiros anos escolares. Para melhor compreensão, faz-se necessário 

retomarmos aos tempos áureos da Independência do Brasil, tendo como marco de partida 

conhecer os motivos que justificam a introdução de conteúdos geométricos na escola de 

primeiras letras.  

A geometria nos primeiros anos escolares: história e perspectivas atuais, organizado 

por Silva e Valente (2014), como demonstra a Figura 4, apresenta um estudo acerca da 

geometria no ensino primário. Informam ao leitor a importância da História da Educação 

Matemática na perspectica histórico cultural e discutem a temática sobre como a geometria 

escolar se mantém na escola primária, em meio a tantas mudanças na Educação Matemática. 

 

                                                           
31 O currículo para as escolas de meninos envolvia “ler, escrever, as quatro operações aritméticas, prática de 

quebrados (frações ordinárias), decimais e proporções, noções gerais de geometria, gramática da língua nacional, 

moral cristã e doutrina católica. As escolas para meninas existiriam nas localidades mais populosas, seriam 

dirigidas por professoras e em seu currículo eliminava-se a geometria e a prática de quebrados, incluindo-se o 

ensino de práticas importantes para a economia doméstica (SAVIANI, 2007). 
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Figura 4: Obra de Silva e Valente, 2014. 

Fonte: Arquivo Pessoal da autora 

 

 

O livro destaca que a primeira legislação do ensino primário no ano de 1827 levantou 

pontos elementares sobre a preocupação com o ensino dessa matéria. Para Silva e Valente 

(2014), pesquisar o passado da geometria contribui para analisar como as dinâmicas de 

transformações dessa matéria escolar chegaram aos tempos presentes.  

Os autores apresentam alguns resultados das enérgicas discussões na recém-instituída 

Casa Legislativa, lugar onde “os parlamentares defendem a inclusão da geometria, vencem o 

debate e desta forma, a geometria é inserida no rol de saberes a compor o ensino primário. 

Abordam também o contexto do Brasil na época da “Primeira República ou República velha, 

que compreende o período de 1890 a 1930”, regime que vigora até os dias atuais (SILVA e 

VALENTE, 2014, p. 23)”. 

Esse período, segundo os autores “é significativo para a organização e consolidação 

do ensino primário.” Sobre a cronologia em torno das contestações acerca da geometria, 



52 
 

confirmam que tanto os conhecimentos quanto as discussões não são recentes. Embora haja 

pouquíssimo registro da geometria no Brasil, Rui Barbosa (1849-1923), no ano de 1822 já  

discutia sobre o movimento da Escola Nova32.  

No século XIX, surgiram as primeiras discussões sobre o ensino de geometria no curso 

primário. Silva e Valente(2014, p.23) mencionam que o livro de Condorcet (1743-1794), 

(1743-1794) Moyens d’apprendre à compter sûrement et avec facilite (1794) traduzida no  

ano de  1883 intitulado  Methodo  para aprender  a contar com segurança e facilidade (figura 

4),adaptado no Brasil por Martim Francisco, “foi a primeira referência a constituir parâmetro 

para a organização da escola de primeiras letras no Brasil indica que o ensino de geometria 

deveria ter caráter prático” (HOFFMANN, 2016, p. 133). 

 

Com a tradução das Memórias de Condorcet, nas primeiras décadas do século XIX, 

tem-se uma ideia inicial de como deve ser pensada e ensinada a Geometria para o 

curso primário: uma geometria prática, útil às especificidades da agrimensura, da 

medida de terras. Esse caráter prático é dado pelas construções de linhas, de ângulos, 

de figuras e, mesmo, dos desenhos em perspectiva de sólidos geométricos (LEME 

DA SILVA e VALENTE, 2014 apud MENDONÇA 2016, p. 56).  

 

 

 Para Condorcet o conhecimento matemático está entre os que mais colaboram na 

formação do homem e percebe na Aritmética a possibilidade de assegurar direitos iguais a todos 

os cidadãos. A geometria euclidiana foi usada como base elementar, e a partir de então, vários 

autores a utilizaram em livros que foram trabalhados no ensino primário. Seu alcance é tão 

amplo que durante quinze séculos, a geometria só avançou nos traçados de mapas e na 

Astronomia33. 

                                                           
32O ideário da Escola Nova veio para contrapor o que era considerado “tradicional”. Os seus defensores lutavam 

por diferenciar – se das práticas pedagógicas anteriores. No fim do século XIX, muitas das mudanças que seriam 

afirmadas como originais pelo “escolanovismo” da década de 20, já eram levantadas e colocadas em prática. a 

escola renovada pretendia a incorporação de toda a população infantil. O aluno assumia o centro dos processos de 

aquisição do conhecimento escolar. A aquisição da escrita tornou-se imprescindível dentro das capacidades 

fundamentais para o indivíduo. As preocupações educacionais da década de 20 culminaram na elaboração 

do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, assinado pelos principais expoentes do meio educacional 

brasileiro (VIDAL, 2003).  
33Disponível:http://legacy.unifacef.com.br/novo/iv_congresso_de_iniciacao_cientifica/Trabalhos/Inicia%C3%A

7%C3%A3o/Socrates.pdf. 
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Figura 5: Livro Methodo para aprender a contar com segurança e facilidade (1883) 

Fonte: GHEMAT - Obras Raras. 

 

 

A compreensão da organização dos conhecimentos científicos hierarquicamente 

dispostos no livro, como os métodos de ensino prescritos nas suas páginas, tornam-se 

importantes ingredientes para as análises das etapas e limites desses conhecimentos, 

desdobrando-se até com as relações destes com os aspectos do contexto histórico e social da 

época.  

No final do século XIX, o país movia-se do sistema Monarquista para o Republicano. 

Do ponto de vista de Hoffmann (2016, p. 133) no sistema educacional estava em curso “uma 

transição entre a Pedagogia Tradicional, de um ensino abstrato baseado na repetição, uma 

proposta de ensino decorado, dedutivo, repetitivo, teórico, isento de inovação metodológica, 

para a implantação da Pedagogia Moderna com adoção do “método intuitivo”.  

Outro nome importante que se inscreveu neste movimento foi John Dewey (1859-

1895), filósofo e Pedagogo que conseguiu apoio da elite brasileira, tornando-se o nome mais 
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ilustre da chamada educação progressiva34. Dewey afirmava que a Educação era uma 

necessidade social e por isso as pessoas necessitavam de aperfeiçoamento para que fossem 

garantidas suas ideias e conhecimentos (SOUZA E MARTINELLI, 2009).  

Castro (1953) ressalta que a geometria não era tomada como conteúdo importante. No 

curso de Artes havia a disciplina de Matemática que foi precedida pela Geometria (plana e 

sólida). Sua finalidade era proteger o país e a população de possíveis invasores, por isso passou 

a utilizar a geometria com intuito de levantar suas fortalezas. O autor ainda elucida que o 

principal motivo da inserção da geometria no ensino das escolas militares era “formar uma 

sólida base para futuros estudos de engenharia militar, navegação e arquitetura naval”. 

(CASTRO, 1953, p 189). 

Com a queda da Monarquia e a implantação do Regime Republicano, em 1889, a 

Primeira República tentou várias reformas. Segundo Romanelli (1986), a primeira e mais ampla 

foi a Reforma de Benjamin Constant em 189035, com a substituição de um modelo curricular 

“humanista” para um modelo de natureza “científica”, principalmente pelas concepções do 

positivismo. 

Segundo Valente (2000), “A Matemática escolar no Brasil parece ter permanecido 

imune às tentativas de sua reestruturação positivista, levando a concluir que não houve uma 

matemática escolar positivista, propriamente dita” (2000, p. 211). 

Para além dessas questões, as inquietações sobre a formação do professor avançam e 

se confirmam desde as primeiras formulações para a democratização da escolarização (NUNES 

e CARVALHO, 1993). Todavia, uma ação sistematizada e organizada por ação do poder 

público começou a se desenhar a partir da ampliação do número de escolas, principiada ainda 

no período imperial do Brasil.  

A institucionalização de Escolas Normais no Brasil acontece em muitas Províncias, 

pela criação inicial de um Curso Normal. São cursos instalados como anexos de Liceus 

Provinciais (VALENTE 2010). A importância conferida ao processo de escolarização como 

slogan para o desenvolvimento do país, foi a partir do movimento revolucionário pró-

República, momento que posteriormente será retomado.  

                                                           
34Corrente filosófica que ficou conhecida como pragmatismo, embora ele preferisse o nome instrumentalismo - 

uma vez que, para essa escola de pensamento, as ideias só têm importância desde que sirvam de instrumento para 

a resolução de problemas reais.  
35A reforma de Benjamin Constant é uma reforma educacional de caráter elitista e liberal ocorrida no final do 

século XIX, cujas determinações legais foram importantes para organização dos conteúdos ministrados na 

educação básica, assim como a organização do método adotado no processo ensino-aprendizagem, porém a 

reforma não atingiu de forma ampla os resultados previstos. 
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Conforme Tanuri (2000), a necessidade de formação especifica não só era reclamada 

enquanto ação que deveria ser institucionalizada e de responsabilidade do poder público, como 

era criticada pelas autoridades educacionais pela sua distância da natureza pedagógica. 

No ano de 1930, Getúlio Vargas assume o governo temporário e garante a um grupo 

de intelectuais a reforma no pensamento pedagógico que a revolução exigia. Esses intelectuais, 

enredados pelos conceitos de Dewey e Durkheim, se ajuntam para promulgar o Manifesto dos 

Pioneiros36, tendo além de Fernando de Azevedo como pessoa notável partícipe do Manifesto, 

outras personalidades respeitadas como Lourenço Filho (1897-1970) e Anísio Teixeira (1900-

1971). 

A urgência na reforma da Escola Nova foi motivada, entre outros motivos, por dados 

alarmantes do alto índice de analfabetismo no país, aproximadamente 85% da população 

brasileira era analfabeta. Nesta ocasião, segundo Silva (1992), o sistema de ideias positivistas 

de Auguste Comte destacou-se no ambiente intelectivo do Brasil, seus conceitos já 

vislumbravam o desenvolvimento da Matemática, entre outras ciências, ocorrido durante o 

século XIX.  

Gomes, (2012, p. 17) ressalta que a lei da reforma educacional procurava romper com 

a visão humanista e de caráter literário do ensino secundário, com um currículo que priorizava 

as disciplinas científicas e matemáticas. 

Nesse cenário, a Matemática era concebida como a mais importante das ciências no 

ideário positivista do filosofo francês Auguste Comte (1798-1857), ao qual aderiram Benjamin 

Constant e o grupo de militares brasileiros que liderou a proclamação da República. A disciplina 

adquiriu grande relevância na proposta da Reforma Benjamin Constant, particularmente nos 

sete anos que compunham a educação secundária. É importante assinalar que o Colégio Pedro 

II, referência para esse nível de educação, passou a se chamar Ginásio Nacional quando se 

estabeleceu a República (GOMES, 2012, p.17). 

                                                           
36 Refere-se a um documento escrito por 26 educadores, em 1932, denominado: A reconstrução educacional no 

Brasil: ao povo e ao governo. Circulou em âmbito nacional com a finalidade de oferecer diretrizes para uma 

política de educação. O Manifesto foi liderado por Fernando  de Azevedo, com o apoio de Anísio Teixeira, 

Roquette Pinto, Mario Casassanta, Cecília Meirelles e vários outros. Segundo os responsáveis por este documento, 

43 anos após a proclamação da República, não havia sido criado ainda um sistema de organização escolar à altura 

das necessidades modernas e do país. O maior problema nacional era a educação, pois ela era um meio de 

segregação social. A educação deveria deixar de ser um privilégio determinado pela condição econômica e social 

do indivíduo, para assumir um “caráter  biológico”. Deveria então reconhecer que todo o indivíduo teria o direito 

de ser educado até onde permitia as suas aptidões naturais, independente de razões de ordem econômica e social. 

Pregavam ainda que a educação era uma função essencialmente pública, gratuita e  necessitava da coeducação 

para tornar mais econômica a organização da obra escolar (VIDAL, 2003). 
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A ideologia de Comte nos primeiros anos do século XX deu uma guinada na 

Matemática. Como descrito por Castro (1953, apud  Valente, 1999), essa foi a prova mais 

decisiva de que os progressos realizados pela matemática no século anterior ainda não haviam 

penetrado suficientemente no país. Para o autor, esse período presenciou a reestruturação de 

conteúdos, incluindo aritmética, geometria e álgebra, seguindo uma tendência internacional. 

Aos poucos a lição vai dando lugar também ao exercício dentro dos textos didáticos de 

Matemática. 

No século XX, os docentes do Colégio Pedro II propuseram ao Conselho Nacional de 

Ensino uma alteração no curso secundário. Essa mudança foi aprovada em sessão no dia 26 de 

julho de 1928, e legitimada por meio do Decreto nº 18.564, de 15 de janeiro de 1929. Até a 

promulgação do decreto, o currículo era constituído pela aritmética, a álgebra e a geometria. 

Não existia uma disciplina denominada “matemática”, pois sua instrução era efetivada com 

contornos fragmentados (ROCHA (2001, p. 29 apud MIRANDA, 2003, p. 56).  

Dentre as mudanças ocorridas no currículo do Colégio Pedro II, a que implicou 

transformações mais profundas foi a composição das disciplinas generalizadas com o nome 

“matemáticas”.  Esse progresso na educação matemática elementar surgiu no auge de um 

movimento em nível mundial que pretendia reestruturar o ensino da matemática nos cursos 

secundários. No Brasil, esse movimento foi comandado pelo professor Euclides Roxo (1890-

1950), na época, Diretor do Externato do Colégio Pedro II (VALENTE, 2003, p. 50 apud 

VALENTE, 1999). 

No artigo “Euclides Roxo e a História da Educação Matemática no Brasil”, Valente 

apresenta uma breve biografia sobre sua vida e obra:“Euclides nasceu em Aracaju em 10 de 

dezembro de 1890. Porém, em virtude da profissão do pai, engenheiro, a família viajava 

bastante, já que seu pai construía obras pelo país” (VALENTE, 2005, p. 89-90)37. 

Em 1904, Valente, 2005  loc. cit.,  esclarece que Euclides Roxo passou a estudar no 

Colégio Dom Pedro II, em 1916 tornou-se professor de Matemática do mesmo colégio e dois 

anos mais tarde diretor. Seu primeiro livro, de publicação nacional, denominado de Lições de 

Arithmética: 

 

Em 1929, Roxo torna-se membro do conselho diretor da Associação Brasileira de 

Educação - ABE. No mesmo ano, publica o primeiro volume de uma coleção de livros 

didáticos escritos para atender à proposta renovadora do ensino de Matemática, 

intitulado "Curso de Mathematica Elementar", onde os temas da aritmética, da 

geometria e da álgebra aparecem fundidos. Vinda a Revolução de 1930, Roxo, ligado 

à República Velha, pede demissão do cargo de diretor do Externato do Colégio Pedro 

                                                           
37Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/38424175.pdf 
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II, retornando depois de um período de cerca de dois meses à direção do Internato do 

mesmo Colégio. Euclides Roxo é o responsável pelos programas de Matemática da 

Reforma "Francisco Campos" e participa ativamente do grupo encarregado de 

elaborar os programas de Matemática, em 1942, na Reforma "Gustavo Capanema". 

Ainda em 1937, é nomeado diretor da Divisão do Ensino Secundário. No mesmo ano, 

publica a obra “A Matemática na educação secundária" onde detalha as influências 

que sofre do movimento de internacionalização do ensino da Matemática em suas 

propostas de ensino. Roxo morre em 21 de setembro de 1950, deixando por sua 

atuação no Colégio Pedro II, nos dois primeiros ministérios da Educação e Saúde, nos 

livros que escreveu e nos cargos que exerceu, marcas decisivas nos rumos da educação 

matemática brasileira do período1920-1950 (VALENTE, 2005, p. 90). 
 

 

Valente (2005, p. 90) ainda ilustra que as discussões internacionais sobre o ensino da 

Matemática só começaram a “fazer eco no Brasil” uma década depois. Euclides Roxo deu 

início às discussões, participando dos debates ocorridos em conferências no mundo, a respeito 

da reforma do ensino de Matemática. Com a era Vargas38, Euclides Roxo tornou-se o primeiro 

ministro da Educação e Saúde Pública, e criou um grupo com vistas a elaborar um projeto de 

reforma do ensino brasileiro.  

De acordo com Souza (2009), na década de 1930, à duras penas, se tentava organizar 

um sistema nacional de ensino no país, que fosse uniforme nos seus objetivos e na sua 

concretização. Entretanto, tal ideal esbarrava nas dificuldades de manter esse sistema, já que 

as iniciativas de organização e manutenção do Ensino Primário ficavam a cargo de cada estado 

e as diferentes condições de desenvolvimento socioeconômico nas diversas regiões do país 

dificultavam a criação e manutenção de um sistema de ensino brasileiro. 

 

1.3 -A geometria no cenário educacional brasileiro 

 

Nas primeiras décadas do século XIX, a partir da tradução das Memórias de 

Condorcet, nasce o pensamento a respeito do ensino da Geometria para o curso primário. A 

disciplina tinha caráter prático com vistas a atender às particularidades da agrimensura.Assim 

o ensino parte das construções de linhas, de ângulos, de figuras e, mesmo, dos desenhos em 

perspectiva de sólidos geométricos (SILVA e VALENTE, 2014). 

Os elementos de ensino antes do Movimento da Matemática Moderna, para o ensino 

primário “tomam como referência os Elementos de Euclides, as figuras geométricas mais 

                                                           
38A Era Vargas foi o período da história republicana brasileira no qual o presidente da República foi Getúlio 

Dornelles Vargas, que governou ininterruptamente o Brasil entre 1930 e 1945. Posteriormente, Vargas assumiu 

ainda outro mandato entre 1951 e 1954. A passagem de Vargas pela presidência representou uma nova era na 

história do país em face das mudanças ocorridas na sociedade brasileira através das medidas socioeconômicas e 

políticas adotadas em seus governos. 
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simples e suas propriedades, que constam como conteúdos elementares nas obras didáticas 

publicadas” (MENDONÇA, 2016, p. 57). 

A primeira lei de Instrução Pública do Império, no Brasil em 1827 instituiu a escola 

primária elementar tendo como método o ensino tradicional. As normatizações legais tiveram 

suas primeiras referencias nas escolas de São Paulo e a instrução recomendava “noções mais 

gerais de geometria prática” como saberes da escola de primeiras letras. Para interpretar a 

demanda administrativa, foi publicado o manual39“Princípios do Desenho Linear em 1829, 

compreendendo os conteúdos de Geometria Prática, pelo método do ensino mútuo”. 

Camara e Pinto (2014), em seu artigo “A geometria no ensino primário na década de 

1920-1930”40analisam os programas oficiais prescritos do ensino primário nos primeiros cinco 

anos dessa década, para entender como os conteúdos eram ensinados. A análise foi realizada a 

partir de livros didáticos de Geometria e Revistas Pedagógicas, tendo em vista compreenderem 

as primeiras mudanças ocorridas na década de 1920 a 1929. As autoras se referem aos 

movimentos de modernização na educação, como indicadores de superação do ensino 

conservador.  

Nesse período o país estava imerso em crises, agravadas particularmente pelo colapso 

de 1929. Esse período contribuiu para que a nação experimentasse uma fase de atraso. Os 

motivos que alavancaram o atraso foram as transformações sociais e econômicas, com 

prevalência no modelo primário exportador voltado para o desenvolvimento industrial e 

urbano.Nessa época muitos educadores instituíram gabinetes de reformas, ideias e projetos, 

motivados por padrões internacionais. Segundo Bomeny (2003, p. 46) “Mobilizaram-se então 

“os cientistas da pedagogia”, empunhando a bandeira da educação como meio de superar os 

obstáculos que impediam o país de avançar”41. 

Silva (2014) ilustra que os programas oficiais, mencionados por Câmara e Pinto (2014) 

foram implementados inicialmente nas escolas de São Paulo durante os cinco primeiros anos 

da década de 1920, os quais traziam em seu bojo a ruptura entre duas matérias - Desenho e 

Geometria. A autora ainda informa que outros documentos confirmam a separação e ratifica 

caminhos diferentes para o ensino dessas disciplinas.  

Em suas pesquisas, Silva (2015) apresenta o problema que o ensino primário enfrenta 

para ajuntar um conjunto de conhecimentos escolares específicos numa singular matéria 

                                                           
39Esse manual foi uma adaptação da obra francesa assinada por Louis-Benjamin Francoeur, feita por A. F. de P. e 

Holanda Cavalcanti d´Albuquerque. (VALENTE, 2012). 
40Trabalho apresentado no II ENAPHEM na cidade de Bauru/SP, 2014. Disponível em: 

http://www2.fc.unesp.br/enaphem/sistema/trabalhos/60.pdf. 
41Disponível em: https://pt.scribd.com/document/350754538/Bomeny-Helena-Os-intelectuais-da-educacao-pdf 
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chamada geometria. E aponta como dificuldade a falta de conhecimentos específicos para o 

professor desse nível de ensino, exigindo dele uma atitude polivalente. 

A respeito dessa dificuldade, Camara e Pinto já haviam se manifestado: 

 
 

Diante dessa realidade, as transformações pelas quais passaram a geometria do 

ensino primário constituem-se, a par das ocorridas em outras matérias 

integrantes dos programas prescritos para o período, uma problemática ainda 

pouco investigada no âmbito da história da educação matemática. Estudos que 

investigam a historia das disciplinas escolares, de modo especial os relativos à 

matemática da escola primária, são muito recentes no Brasil(2014, p. 2).  

 

 

As autoras explicam ainda que “o desconhecimento da forma como se desenvolveram 

os saberes escolares pode levar a propostas ingênuas, pois a compreensão sobre as dinâmicas 

de transformação pode auxiliar na análise das práticas educacionais no sistema atual” 

(CAMARA e PINTO  2014,p. 2).  

 

1.3.1 – Indícios da geometria em Mato Grosso  

 

Não ficando à margem do cenário educacional, em outubro de 1942, pelo boletim nº 

22, foi publicado no Regulamento da Instrução Pública do Estado do Mato Grosso o Programa 

de Ensino Primário. As disciplinas do programa elencavam conceitos referentes à geometria 

distribuídos por série do Ensino Primário, a saber: “Leitura e Linguagem oral e escrita, 

Aritmética, Geografia, Ciências físicas e naturais, Educação higiênica, Instrução moral e cívica, 

Desenho, Trabalhos manuais e Canto.” (FERNANDES e BORGES, 2015, p. 210). O ensino de 

geometria no primeiro,segundo e terceiro anos, segundo a instrução do Programa, estaria 

voltada para o ensino do Desenho e não especifica nenhum conteúdo de Desenho e Geometria 

para os professores. 

A despeito de outros estados, Mato Grosso não apresentou instruções para que o ensino 

da geometria fosse por meio do método intuitivo, desse modo parece que o ensino no Estado 

ficou restrito ao método dedutivo. Esse método exige “um tipo de raciocínio lógico que faz uso 

da dedução para obter uma conclusão a respeito de determinada premissa. O termo “dedução” 

está registrado no dicionário como o ato de deduzir, concluir, ou a enumeração minuciosa de 

fatos e argumentos” (LAKATOS 1991, p.47). 

Recentemente, Silva (2010),no Seminário Temático de pesquisas sobre o Movimento 

da Matemática Moderna (MMM) realizado em Juiz de Fora/MG, expôs um documento por ela 

inventariado acerca de estudos sobre a geometria escolar. A autora elucida que há uma 
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importante lacuna a ser pesquisada por não ter identificado nenhuma investigação sobre o 

ensino de geometria no primário. “Assim sendo, pretendemos contribuir na composição de um 

cenário que revele como se deu o ensino da geometria em tempos do MMM” (SILVA, 2010, p. 

2)42. 

A partir da década de 1960, Silva (2010) aponta a notoriedade do MMM, com a 

invenção de “grupos de estudos, publicações de livros didáticos com a Matemática Moderna e 

cursos de capacitação para professores. O segmento das séries iniciais, denominado ensino 

primário até o ano de 1971, também sofre reformulações na proposta de matemática (SILVA, 

2010, p. 2)”. 

No entanto, ao analisarmos a coletânea de 1969, evidenciamos indícios da presença da 

geometria e a forma como as autoras se apropriaram das ideias do movimento acerca dos 

conceitos geométricos para o ensino primário. Visando compreender como era ensinada a 

geometria no primário e os caminhos que ela percorreu, trataremos nos capítulos posteriores 

sobre a escola normal das décadas de 1960 a 1980 e a formação dos professores primários.  

 

  

                                                           
42Disponível emhttp://www.lematec.net.br/CDS/XIIICIAEM/artigos/2756.pdf. 
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CAPÍTULO 2 - A ESCOLA NORMAL DE MATO GROSSO: PECULIARIDADES NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM BARRA DO GARÇAS. 

 

 

A formação de professores no Brasil tem se constituído em objeto de investigação de 

muitos pesquisadores, principalmente acerca de sua historicidade. Essas pesquisas possibilitam 

fazer um percurso de como ocorreram as formações, bem como mostram peculiaridades acerca 

dos conteúdos ensinados. Por isso a abordagem empregada para discutir as demandas desta 

pesquisa é de caráter sócio histórica, agregando conceituação sociológica quando se trata da 

exclusão social e mobilização de fontes constituídas no e pelo questionamento do objeto de 

estudo. 

Comenius, no século XVII, já sinalizava a preocupação com a formação de 

professores, mas a resposta institucional para Mato Grosso só veio em 1842. Nessa época 

surgiram os primeiros debates sobre a necessidade do ensino popular, a partir daí resultou no 

processo de criação de Escolas Normais como instituições incumbidas de formar professores 

(SAVIANI, 2009).  

De acordo com os estudos de Almeida (2010), Mato Grosso foi um estado marcado por 

significativas mudanças. Com a finalidade de compreendermos melhor como era organizado o 

ensino mato-grossense no período delimitado da pesquisa “acreditamos ser condição ‘sine qua 

non’nosreportarmos para esse passado que, historicamente interfere em nosso futuro, fazendo-

se necessário conhecer aspectos daquele tempo para compreendermos melhor o presente” 

(ALMEIDA, 2010, p. 42). 

No ano de 1942 foi publicado pelo Ministério da Educação e Saúde um documento 

intitulado “Organização do Ensino Primário e Normal”, para o Estado de Mato Grosso, 

elaborado no governo do Presidente Getúlio Vargas e seu Ministro da Educação Gustavo 

Capanema, conforme demonstra a figura 6. 
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Figura 6 - Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Boletim n.º 22 – 1942. 

Fonte:  Arquivo Público de Mato Grosso. 

 

 

De acordo com o documento, eram muitos os entraves para organizar o Ensino 

Primário e Normal. Considerando que Mato Grosso apresentava em relação às outras regiões 

do país, um grande vazio demográfico, isso dificultava sobremaneira o funcionamento das 

escolas públicas no Estado. Mesmo destacando essas dificuldades, o documento apresenta 

dados de um recenseamento realizado e os avanços obtidos no Estado de Mato Grosso. De 

acordo com esse recenseamento, no ano de 1932 as 232 Escolas Primárias públicas e 

particulares de Mato Grosso apontavam nos dados gerais um total de 16.407 alunos 

matriculados. Em 1941, o número desses estabelecimentos havia crescido para 336 escolas 

e o número de alunos para 28.223.  Os dados apontam um acréscimo significativo do número 

de escolas em 41 %, e de alunos - mais de 70 %, modificando o cenário da educação em 

Mato Grosso. 

O documento “Organização do Ensino Primário e Normal de outubro de 1942” faz 

alusões às formas de organização e às normatizações relacionadas ao Ensino Primário e 

Normal para o Estado de Mato Grosso. Trazia no seu bojo as orientações que deveriam ser 
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cumpridas pelas instituições de ensino no Estado, em relação aos aspectos pertinentes ao 

bom funcionamento da escola e principalmente à formação de professores. O documento 

também destaca que, no ano de 1941, metade dos professores em exercício do Estado não 

tinham recebido nenhum tipo de preparação específica para o trabalho que realizavam (1942, 

p.9), conforme demonstra a Figura 7. 

 

 

Figura 7: Organização do Ensino Primário e Normal de outubro de 1942, p. 9. 

Fonte: Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 

 

 

Segundo o documento, a Diretoria Geral de Instrução Pública era a repartição 

responsável para dirigir e inspecionar o ensino público e particular em todo o território mato-

grossense. Deveria também propor ao governo as medidas de interesse para melhorar o 

desenvolvimento das escolas e fazer cumprir as leis e regulamentos concernentes aos serviços 

técnicos e administrativos da educação. Essa diretoria era constituída pela: Secretaria, 

Inspetoria Escolar, Estatística Escolar e Conselho Superior de Ensino (Artigos 152 e 152 do 

Decreto nº 759 de 22/04/1927), previsto no Regulamento da Instrução Primária do Estado de 

Mato Grosso (1942, p.9). 
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Em relação à formação de professores, o documento destaca que o êxito das 

Instituições de Ensino dependeria da “adequada preparação de mestres”, conforme denomina 

o documento. Em 1937, faz alusões ao sistema de preparação do professorado no Ensino 

Secundário, que era organizado com uma sala anexa do Liceu Cuiabano, oferecendo um ano 

de estudos especializados. A formação do professor primário que cabia à Escola Normal 

Pedro Celestino passou a ser feita por força do Decreto n.112 de 29/12/1937, no curso 

especializado para professores, do Liceu Cuiabano. 

Para a Escola Normal de Campo Grande a reforma acontece em 1939, sendo 

transformada em curso especializado para a formação de professores, passando a funcionar 

o “Liceu Campo-grandense” (1942, p. 12), como mostra a Figura 8. 

 

 

Figura 8: Organização do Ensino Primário e Normal de outubro de 194, p. 12 

Fonte: Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 

 

 

Outro aspecto importante que o documento denomina é a “Categoria de Professores”, 

considerados efetivos, interinos e substitutos. Explana também que serão nomeados efetivos 

somente os normalistas diplomados no Estado, por meio de provimento de concurso público, 



65 
 

observada a superioridade das médias obtidas nas promoções do Curso Normal e conforme a 

ordem de classificação. Caso o professor fosse autor de alguma obra didática e fosse aferida 

pela avaliação do Conselho Superior do Ensino receberia um prêmio no valor de 2 a 5 contos 

de réis, sendo essa publicação custeada pelo governo. 

Destaca ainda que o Ensino Público Primário é gratuito, leigo e obrigatório para todas 

as crianças normais de 7 a 13 anos, que residem até 2 quilômetros da escola, sendo ministrado 

em escolas Isoladas rurais, isoladas urbanas, isoladas noturnas e grupos escolares (1942, p.15), 

apontado na Figura 9. 

 

 

Figura 9: Organização do Ensino Primário e Normal de outubro de 1942, p. 15 

Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 

 

 

Ao final o documento, apresenta dados que são denominados de “Serviço de 

estatística”, datado de 1937, do Ensino Primário e da Escola Normal de Mato Grosso, 

detalhando o número de matrícula efetiva dos alunos, a frequência média, promoção e 

conclusão dos cursos, conforme destaca a Figura 10. 
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Figura 10: Organização do Ensino Primário e Normal de outubro de 1941, p. 15 

Fonte: Arquivo pessoal da Prof.ª Dr.ª Laura Almeida. 

 

 

Os dados estatísticos salientam a dedicação do Governo do Estado de Mato Grosso em 

relação do desenvolvimento do ensino segundo o documento, “dignos de menção”. Porém, 

ainda seria necessário que novos esforços fossem aplicados no sentindo de elevar a eficiência 

e o sentido social da escola primária, que por muito tempo poderia ser dispensadas as crianças 

de Mato Grosso e de outras regiões do país. 

Em Mato Grosso, segundo Almeida (2010) a educação era considerada uma das 

preocupações do governo, contudo, o que se verifica na prática era o predomínio de escolas 

isoladas, criticadas desde as primeiras décadas da República, como ineficientes. Ainda segundo 

a autora, com o fim do Estado Novo e do período de Intervenção, foi criado em 1946, em 

Cuiabá, o Departamento de Educação e Cultura, em substituição à Diretoria da Instrução 

Pública. Entretanto, continuava em vigor o Regulamento de 1927, que somente foi revogado 

em 1952, com a criação da Lei Orgânica do Ensino Primário (ALMEIDA, 2010, p.48-49). 

2.1 - Primeiros vestígios da expansão escolar em Mato Grosso 
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No Brasil, a escola primária foi tardiamente objeto de atenção das políticas 

educacionais, tendo em vista que até o período republicano, o ensino elementar era função das 

famílias que possuíam condições econômicas para realizar essa tarefa.  

Apoia-se em Chartier (2001), ao esclarecer que para recuperar e conhecer uma história, 

seja do ensino ou de uma instituição escolar, requer a busca de procedimentos de acreditação 

articulados a valores, práticas e propostas pedagógicas, indícios ou vestígios que contribuem 

para presentificá-la (ALMEIDA, 2010, p. 40). 

Para se compreender a lógica dessa história, faz-se necessário reportar-se ao contexto 

histórico de outros tempos, para se conhecer e elucidar as reais necessidades do início da 

expansão do Estado de Mato Grosso. Com o processo de cativeiro dos índios, iniciam-se as 

expedições Entrada e Bandeiras.43 Muitas viajavam de São Paulo em direção às pequenas 

cidades do interior à procura de mão de obra indígena, por conta da escravização dos índios. 

Nessa conjuntura, aconteceu o achado de ouro na região central do Brasil, período em que 

estabeleceu o povoado de Cuiabá, em 08 de abril de 1719. Com a divulgação da existência de 

ouro e diamantes, surgiram as principais bandeiras advindas de muitas regiões.  

Uma das mais importantes bandeiras (1672 e 1740) partiu de São Paulo em direção à 

região centro-oeste do Brasil. Tinha como principal objetivo o descobrimento de jazidas de 

ouro e pedras preciosas, chefiada por Bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva. Outra bandeira, 

também muito importante chefiada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho  (1615 e 1703), 

saiu do Nordeste em direção ao sertão e para São Paulo.  

Ao chegarem às províncias, eram contratados por fazendeiros com vistas a não 

permitir que indígenas e quilombolas atacassem cidades e engenhos. Raposo Tavares, outro 

bandeirante de destaque no período de 1598 e 1658, saiu de São Paulo se dirigiu para as regiões 

sul e centro-oeste do Brasil, com a finalidade de capturar indígenas.  

 Nesse período, “Cuiabá foi elevada à categoria de Vila” (PÓVOAS, 1985, p. 13-18), 

entretanto grande parte da população, à medida que o ouro ia se esgotando, se deslocava para 

outra região movida pelo sonho de se tornar rica. Porém, durante o período da mineração, o que 

se testemunhou foi um panorama de fome, pobreza e miséria.  

                                                           
43  As entradas eram expedições oficiais (organizadas pelo governo) que saiam do litoral em direção ao interior do 

Brasil. As bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente paulistas. Partiam 

de São Paulo e São Vicente principalmente, rumo às regiões centro-oeste e sul do Brasil. Fonte: 

https://www.historiadobrasil.net/resumos/entradas_bandeiras.htm 
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De acordo com Virgílio Corrêa Filho (1939), a população passava grande parte de sua 

vida extraindo ouro, negligenciando meios para sua sobrevivência, gerando fome e muitas 

doenças. Além de todos esses fatores, esses mineradores não tinham tempo para estudar, prova 

disso é que até a década de 1770 não há registros oficiais que apontem qualquer indício de 

escola em Mato Grosso (1939, p, 105).  

Somente a partir de 1772, com a instituição do Subsídio Literário44 e a obrigatoriedade 

de criação de escolas de primeiras letras, é que se percebe, através de discursos dos governantes, 

a proposta de criação de escolas menores em Mato Grosso.  

Com a criação do Subsídio Literário, deu-se início em caráter oficial, ao ensino público 

de Mato Grosso. Em 1790 destacam-se as presenças de mestres régios de latim, de ler, de 

gramática latina e de língua portuguesa (MARCILIO, 1963, p.25-26). Ao que tudo indica, essas 

aulas eram dadas em cursos isolados (Aulas Régias), após reforma pombalina e não obedeciam 

a um currículo: 

 

Cada aula-régia constituía uma unidade de ensino, com professor único, 

instalada para determinada disciplina. Era autônoma e isolada, pois não se 

articulava com outra e nem pertencia a qualquer escola. Não havia currículo, 

no sentido de um conjunto de estudos ordenados e hierarquizados, nem a 

duração prefixada se condicionava ao desenvolvimento de qualquer matéria 

(CHAGAS, 1982, p. 9). 

 

 

 Em 1799, o capitão-general da Capitania de Mato Grosso, Caetano Pinto de Miranda 

Montenegro, recebeu ordens para criar: "huma cadeira de Arithmetica, Geografia e 

Trigonometria, onde possam formar-se e educar-se bons medidores, a fim de que não sinta a 

falta que ha bons contadores e bons medidores, e que as medidas das sesmarias se façam com 

a necessária exação”(CARVALHO, 1933, p.353). 

As aulas tinham o objetivo de qualificar pessoas para medição de terras com vistas a 

demarcá-las e solucionar problemas que já existiam, por falta de demarcação. Assim sendo, "os 

alunos formavam-se em plena selva, no canteiro da obra, ao lado da prancheta, 'postilando' e 

estudando os livros de Euclides, de Aritmética, de Geografia, etc. e ouvindo as aulas dos 

engenheiros” (MOURA, 1975, p.150). 

Carlos Rosa historiador, desvenda que uma significativa parte do povo de Cuiabá era 

dono de fazendas de gado, soberanos nas plantações de engenhos e cana de açúcar. A maior 

                                                           
44 O Subsídio literário foi um imposto português criado por um Alvará de 10 de Novembro de 1772, para pagar o 

salário dos professores da época (Dicionário Informal, 2013 
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parte do tempo45 ficava nas fazendas, embora fossem para a cidade "satisfazer suas 

necessidades sociais" e discutir assuntos de seu interesse e política (ROSA, 1993, p. 37). Os 

filhos dos fazendeiros e dos agregados estudavam nas fazendas, pode ter sido essa situação uma 

das justificativas para a ausência de movimentos a favor do ensino público em Mato Grosso.  

 

 

2.2 - Breve histórico: A Escola Normal em Mato Grosso (1910-1980) 

 

 

De acordo com FIN, (2012, p. 20) “Em 1837, no governo de José Antônio Pimenta 

Bueno, a província de Mato Grosso criou a primeira Escola Normal Primária”, por meio da Lei 

nº 8 de 5 de maio de 1837. Nesta época, quem governava a província de Mato Grosso era José 

Antônio Pimenta Bueno (1836 – 1838), o qual nomeou como diretor o Professor Joaquim de 

Almeida Louzada.  

As dificuldades para dar início ao curso foram muitas, dentre elas a falta de formação 

do professor Louzada para atuar como diretor e professor da referida instituição. Com anuência 

do governo, Louzada foi encaminhado para Niterói no intuito de estudar o Ensino Normal e 

aprender o método Lancaster46 que tinha como proposição:O professor ensinava a lição a um 

“grupo de meninos mais amadurecidos e inteligentes”. Os alunos eram divididos em pequenos 

grupos, os quais recebiam a lição através daqueles a quem o mestre havia ensinado. Assim um 

professor poderia “instruir muitas centenas de crianças” (EBY, 1978, p. 325). 

Quando Louzada retornou ao Estado de Mato Grosso, a pretensão era criar a Escola 

Normal, porém, não foi o que ocorreu. O professor ficou pouco tempo na função e pediu 

demissão para assumir a secretaria do governo. Essa atitude trouxe desconforto ao governo que 

sofreu severas críticas em virtude do investimento feito no aperfeiçoamento de Louzada e sua 

imediata saída da educação.   

Apesar das limitações, no dia 28 de outubro de 1840 foi instalada a primeira Escola 

Normal na Província de Mato Grosso. Porém, quatro anos depois foi extinta pela ausência de 

uma equipe de professores capacitados para exercerem o cargo. No período de 1844 a 1847, 

Ricardo José Gomes Jardim governou a Província e fez o seguinte pronunciamento, justificando 

os motivos para a extinção da Escola Normal de Mato Grosso: 

                                                           
45Nos meses de Abril a Novembro ficavam nas fazendas e Dezembro a Março para as cidades. 
46 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. É um método pedagógico desenvolvido pelo inglês Joseph 

Lancaster (1778-1838) no final do século XVIII na Europa. Conhecido também por método monitoral ou mútuo 

difere dos métodos que o antecederam por utilizar alunos que se destacam dos demais como alunos monitores, 

responsáveis por contribuir para o ensino do restante do grupo(NEVES, 2003). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1844
https://pt.wikipedia.org/wiki/1847
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Lei Provincial de 5 de maio de 1837, que regulou o modo de inspeção sobre as escolas 

e a habilitação, concurso, preferência, provimento e demissão dos professores. Muitas 

das cadeiras criadas de primeiras letras estão vagas e quase nenhuma das providas é 

freqüentada por grande número de discípulos, o que tudo se explica pelos diminutos 

ordenados marcados aos professores, e pela falência de pessoas versadas nas matérias 

que eles devem ensinar e cabe aqui participar-vos que a Escola Normal estabelecida 

nesta cidade com o fim de acautelar este obstáculo, habilitando candidatos ao 

professorado das escolas públicas, deixou de existir no dia 9 de novembro do ano 

passado próximo, em que se findara o prazo contratado pelo respectivo professor que, 

por doente e desgostoso do pequeno número de discípulos aplicados, não desejou 

continuar, como, aliás, lhe seria facultado de ulterior deliberação Vossa. (MATO 

GROSSO, Presidência da Província, 1845). 

 

 

Diversos fatores contribuiram para a extição da Escola Normal, dentre eles destacamos 

a falta de espaço físico apropriado para que a escola funcionasse e a pequena quantidade de 

verbas para manter a instituição. Mato Grosso não foi bem sucedido em sua primeira tentativa 

de formar professores, ademais o fracasso persistiu por muito tempo.  

No período de 1849 a 1851, assume como Presidente da Província de Mato Grosso 

João José da Costa Pimentel, sendo posteriormente sucedido por Augusto Leverger no período 

de 1851 a 1866.  Baseado no Relatório de 1951, Fin, nos seus estudos, destaca que ao assumir 

o governo Leverger se deparou com a instrução provincial em situação bastante precária (FIN, 

2012, p. 22). 

O Relatório de 1851 trazia informações sobre o precário conhecimento dos professores 

e fazia menção que alguns mal sabiam o que precisavam ensinar, pois era muito melhor pouca 

instrução do que não ter nenhuma. Uma das medidas adotadas por Leverger foi abrir concurso 

para professores, porém os candidatos não preencheram as vagas, em virtude da falta de 

pagamento aos professores leigos e os baixos salários, os quais ocasionaram grande número de 

vacância. Ademais, o critério de avaliação para quem participasse do concurso era a idoneidade 

do candidato, ao invés de ser sua capacidade para assumir o cargo de professor primário. 

Sobre essa situação Fin (2012, p.51) destaca que no Relatório de 1851 constava o 

seguinte argumento: “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”.  Diante da conjuntura, Leverger não propôs nenhuma medida para 

melhorar os vencimentos dos professores.  Fin (2012, p. 52) esclarece que com o Relatório, 

“elevaria consideravelmente a despesa em proveito não do público, mas sim dos atuais mestres, 

ou de outros com habilitação não melhores”.  

Diante desse cenário, Tanuri (2000, p.66) afirma que a partir de 1868 a 1870, “as 

transformações de ordem ideológica, política e cultural seriam acompanhadas de intenso 
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movimento de ideias, com profundas repercussões no setor educacional, que passava a 

assumir uma importância até então não vislumbrada”. 

Em seus estudos Fin (2012, p. 24) também afirma que “para dar conta dessas novas 

mudanças e transformações, era necessário oferecer formação para os mestres, pois, somente 

desta forma os professores seriam capazes de apresentar propostas pedagógicas inovadoras”. 

Sá e Siqueira (2006, p.11) destacam que “foi a partir do cenário imperial que os 

pressupostos modernos adentraram na província mato-grossense e tiveram no âmbito 

educacional significativa expressão e realização”. 

Contudo, após um extenso período de interrupções, foi por meio do Decreto nº 266, 

de 23 de dezembro de 191047 que foi homologado pelo vice-presidente Pedro Celestino da 

Costa, a regulamentação da Instrução Pública Primária no Estado em Mato Grosso. De 

acordo com o Decreto, a Escola Normal tinha a finalidade de oferecer um curso pedagógico 

para a formação de professores às pessoas de ambos os sexos que ministrariam aulas ao 

ensino primário, tendo a duração de três anos.   

Posteriormente a criação da Escola Normal, foi incorporada a Escola Modelo e o 

Jardim de Infância, que eram destinados à prática dos futuros docentes. A Escola Modelo 

recebia as normalistas do 2º e 3º ano, com a finalidade de exercerem suas práticas 

pedagógicas.  No entanto, a reforma educacional de 1910 instituiu um novo Regulamento, 

alterando o currículo do ano de 1874, sendo adaptado por um ensino científico e prático, com 

organização de três anos,  incluindo a geometria no 2º Ano, conforme  Quadro 1: 

 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 

Língua Portuguesa Língua Portuguesa. Língua Portuguesa 

Francês Francês - 

Aritmética e Álgebra - - 

- Geometria - 

Educação Moral e Cívica - - 

- - Química 

- - Cosmografia 

Corografia do Brasil. Geografia Geral. - 

Física e Trabalhos manuais. - Trabalhos manuais 

- - Ciências Naturais 

- Física - 

Desenho e Caligrafia - - 

- História Universal História do Brasil 

                                                           
47Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso.  Livro 213, p. 119 a 153. 
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Pedagogia Pedagogia Pedagogia 

- Música Música 
Quadro 1: Distribuição das cadeiras da Escola Normal - Decreto Nº 266, de 3 de Dezembro de 1910 

Fonte: Arquivo público de Mato Grosso. 

 

 

Fin (2012) também menciona a publicação do novo Regulamento, por meio do 

Decreto n° 35, de 13 de janeiro de 1914, destacando a Escola Normal de Ensino Secundário 

profissional com duração de quatro anos. Esse Regulamento foi organizado no governo de 

Joaquim Augusto da Costa Marques (1911-1915). Destacamos a presença da geometria Plana 

no 3º e 4º Anos, conforme aponta o quadro 2: 

 

 

1º Ano Nº de 2º Ano Nº de 3º Ano Nº de 4º Ano Nº de 

 Aulas  Aulas  Aulas  Aulas 

        

Português 3 Português 3 Português 3 Português 
3 
 

Francês 3 Francês 3 Geometria 3 Geometria 3 
    Plana  Plana  

Arit 
mética 4 Álgebra 3 Ciências 2 Pedagogia 3 

    Naturais    
Caligra fia 

e 2 Geografia 3 Física e 2 Educação 2 
Desenho  Geral  Química  Cívica  

Trabalhos 2 Ciências 2 Pedagogia 2 Física e 3 

Manuais  Naturais    Química  

Ginástica 1 
Caligrafia 

e 2 
Geografia 

do 2 História da 2 

Escolar  Desenho  Brasil  Civilização  

  Trabalhos 1 História do 2 Música 2 
  Manuais  Brasil    

  Música 2 Trabalhos 2   

    Manuais    

    Música 1   

        

 
Quadro 2:  Demonstrativo das cadeiras e aulas da Escola Normal de Mato Grosso,1914 

Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 

  
 

No entanto, a Escola Normal, no governo de Julio Strubling Müller, entrou em 

decadência e no ano de 1937 foi desativada, retornando para o Liceu. Nas considerações do 

decreto 112, fica evidente que o governo incumbia essa formação à esfera particular.  O Art. 4º 

do Decreto nº 112 apontava que se os alunos quisessem se dedicar ao magistério da escola 



73 
 

primária deveriam realizar suas matrículas no Curso de Especialização para professores, cuja 

duração seria de um ano.  

Nos seus estudos, Marcílio (1963) afirma que 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 (1963, 

p. 198)”.  

Evidencia-se que a Escola Normal de Mato Grosso 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).  

O período deconstrução da carreira docente e as crises corroboraram para extinção das 

escolas normais. De acordo com Villela (2008), essas crises não expressaram falta de 

importância do estado com a formação do professor: “O que aconteceu em alguns momentos 

pode ser interpretado como um re-direcionamento de prioridades que variaram de acordo com 

as necessidades materiais e representações de cada época” (2008, p. 43). 

Nessa época, os pressupostos da Lei Orgânica do Ensino Normal no país foram 

reafirmados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em 1961.  Nesse 

período, o ensino Normal foi avaliado com a equivalência do ensino secundário de formação 

geral, permitindo que os estudantes avançassem em seus cursos independentes da carreira do 

ensino superior. Por fim, o modelo de formação de professores, que ao longo da história havia 

se estabelecido, acabou após a aprovação da Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971 (BRASIL, 

1971). 

A busca pela compreensão da História da Educação em Mato Grosso torna-se 

fundamental para reflexão acerca dos caminhos que a Educação Matemática percorreu ao longo 

dos anos, além deentender as consequências causadas pelos entraves políticos no processo de 

consolidação da Escola Normal no Brasil.Almeida (2010) destaca que, no Brasil, estudos 

históricos recentes da disciplina Matemática apontam descontinuidades e deslocamentos, 

decorrentes de reformas curriculares ocorridas ao longo da história: 

 

No Brasil, integrando a renovação da historiografia da Educação, um número 

crescente de estudos históricos da Matemática escolar tem buscado compreender o 

legado que a cultura escolar de outrora deixou às práticas atuais. Tais pesquisas, 

realizadas por professores e pesquisadores interessados em conhecer a história de sua 

própria disciplina, têm contribuído de maneira significativa, para um melhor 

entendimento da história da matemática escolar. Identificado no interior da História 

da Educação como História das disciplinas escolares esse campo de pesquisa tem se 

ampliado em nível mundial.(ALMEIDA, 2010, p. 15). 
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A autora faz interlocução com Chervel (1990) ao afirmar que para entender os fins de 

uma disciplina, faz-se necessário perceber “por que a escola ensina o que ensina” (CHERVEL, 

1990, p.190). Almeida (2010, p.16) destaca que “quem ensina alguma coisa entende como 

válido o conhecimento e sua aplicabilidade na prática social”. Neste sentido, a geometria 

possibilita o hábito de raciocinar para que seja empregado, então, na pesquisa da verdade e 

ajudar as pessoas na vida (BERNOULLI, 2009)48. Sendo assim, fica claro que a geometria é 

fundamental para o exercício pleno da cidadania.  

Ademais, estudos apontam que o ensino da geometria amplia o campo visual, 

desenvolve o raciocínio, ajudando a resolver situações problemas que envolvem as ciências 

ligadas ao conhecimento humano. No que tange à leitura, os estudantes interpretam de maneira 

global, as idéias surgem e se ampliam em relação à area da comunicação e o conceito ligado à 

Matemática muda, tornando mais fácil entendê-la.  

 

2.3 -A formação de professores primários em Mato Grosso (1910-1980) 

 

 

O primeiro regulamento do ensino do estado de Mato Grosso, do período republicano, 

foi criado mediante o Decreto nº10, de 7 de novembro de 1891, durante o mandato do presidente 

Dr. Manoel José Murtinho (1891-1892). Nesse período, como consequência das reformas 

educacionais surgiu a Escola Normal em Mato Grosso, pela Lei Provincial nº 8, de 5 de maio 

de 1837, que em seu Art 5º estabelece:   

 

Além das escolas dos artigos precedentes o Governo estabelecerá na capital quanto 

antes uma Escola Normal, para a Instrução Primária do primeiro e segundo grau pelo 

método mais ‘expedito’ e que melhor possa corresponder a seus fins (LEI nº 8 de 

1837, 2000a).  

 

Porém, uma vez estabelecida, a escola ficou aberta por um breve período sendo 

desativada logo no inicio do governo do Tenente-Coronel Ricardo José Gomes Jardim, em 

9 de novembro de 1844. O Estado ficou sem uma instituição formadora de professores 

durante trinta anos, pois somente em 9 de julho de 1874, o Barão de Diamantino sancionou 

a Lei nº 13, mediante a qual criava um curso normal na cidade de Cuiabá, sendo instalado 

solenemente no dia 3 de fevereiro de 1875.  

                                                           
48 Disponível em: http://inovacaoinfoeduc.blogspot.com.br/2009/06/importancia-da-geometria-espacial_17.html 
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De acordo com essa Lei, em seu artigo 1º: Presidente da Província é autorizado a 

criar um curso normal para habilitar professores para instrução primária conforme o disposto 

na última parte do artigo II do Regulamento nº 15 de 4 de julho de 1873 (LEI nº 13, de 1875, 

2000b). Seu funcionamento seria no edifício provincial sito à rua do Coronel Peixoto, e para 

esse fim destinado” (MATO GROSSO, Presidência da Província, 1875). O funcionamento 

deveria ocorrer em imóvel próprio e com instalações adequadas. A legislação orientava 

como deveria ser organizado o Curso Normal para a formação de professores da escola 

primária. O currículo foi organizado em três anos, com as disciplinas de Gramática da Língua 

Nacional, Pedagogia, Matemáticas Elementares, Geografia e História (SÁ e SIQUEIRA 

2006, p. 15). 

De acordo com os estudos de Sá (2006), a Assembleia Legislativa da Província 

aprovou um Regulamento que direcionava “as ações internas da instituição, orientando as 

inscrições e matrículas, os programas, carga horária, o regime disciplinar, a avaliação e 

definindo as funções administrativas e pedagógicas” (2006, p. 16). A escola possuía dois 

perfis de alunos: os que já estavam no exercício da profissão sem o título e os que iam se 

formar para ingressar na carreira do magistério.  

Neste período, já havia reclamações por parte do diretor, Padre Ernesto Camilo 

Barreto, em relação aos baixos salários dos professores e dos alunos que chegavam à escola 

e mal sabiam ler e escrever. E acrescentava que a Escola Normal tinha a finalidade de 

adiantar o ensino das escolas primárias e aperfeiçoá-lo para a missão do professorado (SÁ, 

1977, p. 16). 

No relatório datado de 188049 consta que o Barão de Maracaju, Presidente da 

Província, inaugurou o Liceu de Línguas e Ciências e o incorporou à instituição do Curso 

Normal durante nove anos, distinguindo os conteúdos para cada curso.  

Por meio da Reforma de Souza Bandeira50 foi criado o Externato Feminino, com a 

finalidade de formar professores primários. “Bandeira acusou as torturas de espírito pelas 

quais os professores vinham passando para cumprirem simultaneamente dois programas de 

ensino (SÁ, 2006, p. 16)”. 

                                                           
49Relatório do Presidente da Província de Mato Grosso, Barão de Maracaju abriu a 1ª sessão da 23ª legislatura da 

respectiva Assembleia no dia 1º de outubro do corrente ano. Cuyabá. APMT, 1880, p.6 
50Determinou que o ensino primário seria ministrado gratuitamente nas escolas públicas e incluiria leitura, escrita, 

catecismo da doutrina cristã, gramática portuguesa e composição, elementos de Aritmética, compreendendo 

sistema legal de pesos e medidas, noções gerais de geografia, com maior desenvolvimento a respeito do Brasil, 

noções de história do Brasil, trabalhos de agulhas e prendas domésticas nas escolas do sexo feminino (CORREA 

FILHO, 1925, p. 31). 



76 
 

Durante doze anos, o externato funcionou com os professores do Liceu, fato que os 

sobrecarregava e não recebiam nenhum tipo de remuneração para exercer suas funções. No ano 

de 1892, o Liceu absorveu novamente o Curso Normal. Essa junção durou apenas dois anos, e 

posteriormente a Escola Normal mais uma vez foi extinta, voltando somente a funcionar no 

início do século XX. 

 Com o advento da Revolução industrial no Brasil, surge um novo panorama social. O 

êxodo do homem do campo para a cidade fez com que a indústria recebesse uma enorme 

quantidade de trabalhadores. Foi nessa época que a instrução em São Paulo se tornou 

“ferramenta” importante a partir do discurso da elite por uma educação pública e gratuita. A 

finalidade era dar oportunidade ao povo de ser cidadão e ser também produtivo (SÁ, 2006, p. 

18). 

Seguindo o movimento de prosperidade, Mato Grosso passou a organizar o Ensino 

Público Primário e Normal. No dizer de Rodrigues (1988, p. 112), formar professores primários 

era mister “para o desenvolvimento da região e por considerar que através da sua ação direta se 

imprimiria uma nova moral, modificadora de hábitos e costumes, sendo o professor considerado 

o elemento reformador da sociedade com uma missão cívica e patriótica.”. 

Mato Grosso aderiu à onda de cuidar do ensino popular para a efetivação do verdadeiro 

progresso social, contratou dois professores normalistas vindos de São Paulo para fazerem a 

Reforma do ensino em Mato Grosso. Essa contratação se deveu ao fato de a“Escola Normal de 

São Paulo, desde a sua reforma em 1890, ser considerada como referência para as demais, como 

pólo irradiador de um novo ideário pedagógico de alcance rápido para combater o 

analfabetismo e a ignorância (AMÂNCIO,2000, p. 191)”. Os professores contratados iniciaram 

o trabalho fazendo visitas aos distritos para avaliar o ensino em Mato Grosso. Após diagnóstico, 

pediram a criação da Escola Normal: 

 

Foi criada a Escola Normal de Cuiabá através da Lei nº 533 de 4 de julho de 

1910 e instalada no dia 1º de fevereiro de 1911, na rua 1º de Março, n. 16 sob 

a direção do professor Leowigildo Martins de Mello, fato este que foi saudado 

pelo coronel Pedro Celestino Corrêa da Costa, primeiro vice-presidente de 

estado, por ser de seu conhecimento que a carreira do magistério era ocupada, 

em sua maioria, por professores interinos sem preparo nem conhecimentos 

pedagógicos. A instituição veio para sanar uma das mais sensíveis dessas 

lacunas no preparo do pessoal docente, diminuto na capital e quase nulo no 

interior. (AMÂNCIO, 2000, p. 192) 

 

 

A Figura 11 confirma a presença dos professores paulistas em território mato-

grossense por meio do Livro Ata que destaca o Termo de abertura com os registros de todas 
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as sessões da Congregação da Escola Normal, na data de 31 de dezembro de 1910, sob a 

direção de Leowigildo Martins de Mello. 

 

 

Figura 11: Termo de abertura do Livro Ata das sessões da Congregação da Escola Normal de MT/ 1910. 

Fonte: Fonte: Grupo História da Educação e Memória/UFMT, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Elisabeth Sá. 

 

 

 

Os registros contidos no Livro Ata apresentam a “Primeira Sessão da Congregação 

da Escola Normal” tendo como Presidente Leowigildo Martins de Mello, Diretor da Escola 

Normal de Cuiabá. A primeira sessão foi para deliberar sobre a organização didática, 

apresentando “O horário, o Programma da Escola Normal e os Regimes de Exames de 

sufficiencia”, sendo aprovado de forma unânime pelos demais congregados. O Diretor 

apresenta as disciplinas de “Arithmética, Calligraphia e Desenho, Pedagogia, Portuguez, 

Álgebra, Francez, Geographia, Educação Phísica e Trabalhos Manuais”. Cada disciplina com 

horário definido conforme mostra a Figura 12. 
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Figura 12:Primeira Ata da Congregação da Escola Normal de MT/1911. 

 Fonte: Grupo História da Educação e Memória/UFMT, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Elisabeth Sá. 

  

A seguir passam a deliberar sobre os “Exames de sufficiencia” já designando os 

membros da Comissão para o exame. Ficou decidido o horário para cada disciplina e que cada 

examinador, de forma espontânea, poderia escolher “um ponto”, podendo arguir toda a matéria 

determinada conforme aufere o Regulamento para habilitação da matrícula, apresentado na 

Figura 13. 
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Figura 13:Primeira Ata da Congregação da Escola Normal de MT/1911 – verso. 

Fonte: Grupo História da Educação e Memória/UFMT, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Elisabeth Sá. 

 

 

O Livro Ata apresenta várias sessões com assuntos pertinentes à Organização didática 

e disciplinar da Escola Normal de Mato Grosso. As sessões da Congregação desencadearam 

oficialmente a criação da Escola Normal de Cuiabá por meio da Lei nº 533 de 4 de julho de 

1910, sob a direção do professor Leowigildo Martins de Mello, instalada no dia 1º de fevereiro 

de 1911. No mesmo local, passou a funcionar a Escola Normal e a Escola  Modelo, tendo esta 

a finalidade de possibilitar aos futuros normalistas o estágio51.  

                                                           
51 Disponivel em: http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema3/0389.pdf 
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Desse modo, a Instrução primária e a Escola Normal tiveram pela primeira vez um 

prédio com salas de aula construídas para este fim, provido de mobiliários completos oriundos 

da América do Norte, contendo carteiras duplas e individuais, armários, cadeiras, mesas e 

relógios de parede. A partir de 1930 e principalmente nos anos de 1940 e 1950, foram instaladas 

novas Escolas Normais estatais em Mato Grosso, acompanhando o processo de expansão do 

ensino primário, conforme aponta os dados no Quadro 4. 

 

 

Quadro 4 – Expansão do Ensino primário em Mato Grosso (1910-1954) 

Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 

 

 

 

Como se pode perceber, o número de escolas vai crescendo gradativamente. Neste 

cenário acontece a expansão da Escola Normal em outros municípios do Estado de Mato 

Grosso. No ano de 1949, instala-se a Escola Normal de Aquidauana (CARVALHO, 2014);em 

1952, a Escola Normal Dom Aquino Corrêa, em Três Lagoas; em 1954, a Escola Normal de 

Ponta Porã, nessa época, todas situadas em municípios da região sul do Mato Grosso. 

Neste período, Mato Grosso vive três importantes momentos históricos relacionados à 

Escola normal: o primeiro período de 1910 a 1929, com a criação da primeira Escola Normal 

de Cuiabá; o segundo período de 1930 a 1947, com a criação da primeira Escola Normal de 

Campo Grande; e o terceiro momento de 1948 a 1970, em que ocorre a expansão da Escola 

Normal em todo estado, motivado pelas transformações advindas da instalação de um novo 

projeto social, político e educacional para o Brasil, como parte das reformas implementadas 

pelo regime militar, a partir da segunda metade dos anos 1960 (Revista Educação Pública, 2017, 

p. 187-188). 

Nesta época o Estado ainda não era dividido. A primeira ideia de separação da parte sul 

do Estado de Mato Grosso ocorreu em 1892, quando a província de Mato Grosso tinha como 

Presidente Manuel José Murtinho, porém a separação só ocorreu 85 anos depois, 

especificamente no ano de 1977.  



81 
 

No percurso histórico sobre a formação de Professores em Mato Grosso, vale ressaltar 

a importância do trabalho que as missionárias, Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora52 exerceram 

no Estado. A história das Irmãs Salesianas inicia-se no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no 

dia 10 de março de 1892, quando vieram do Uruguai para iniciar sua missão de alfabetizar e 

catequisar. Elas desenvolviam atividades educacionais e assistencialistas.   

Nesta época, predominava a cultura cafeeira. Nas localidades mais distantes dos grandes 

centros, era oferecida instrução elementar para as crianças e, em virtude da grande dependência 

da mulher nesse período, a prioridade estava na escolarização dos meninos. A presença das 

Irmãs foi primordial para instrução feminina. Em virtude disso, se espalharam pelo Brasil 

inúmeros internatos e externatos para meninas e jovens. Embora tenham chegado à cidade do 

Rio de Janeiro, sua missão iniciou-se em São Paulo, na cidade de Guaratinguetá.   

Em Mato Grosso, a atividade das Irmãs iniciou-se em 1895, com os índios, por meio de 

uma missão denominada Tereza Cristina, das comunidades salesianas: Asilo Santa Rita em 

Cuiabá, uma obra análoga em Ladário; no setor de saúde, o Hospital Beneficente de Corumbá; 

Coxipó da Ponte, rouparia do noviciado salesiano; Colégio de São Gonçalo de Cuiabá; Colégio 

Imaculada Conceição de Corumbá e Colégio Santa Catarina em Cuiabá. 

Enquanto isso, nas localidades mais distantes dos grandes centros era oferecida 

instrução elementar para as crianças. A presença das irmãs foi primordial para instrução 

feminina, haja vista a exclusão da mulher na educação. Em virtude disso, se espalharam pelo 

Brasil inúmeros internatos e externatos para meninas e jovens. A educação salesiana chega a 

Barra do Garças após anos de expectativas das famílias mato-grossense. 

 

2.3.1 - Instrução feminina: do lar para a escola 

 

Neste cenário, faz-se necessário contextualizar a marginalidade das mulheres durante 

muitos anos em relação à sociedade do conhecimento. Para Torres e Santos (2001),elas 

aprenderam a aceitar a situação e não transpor as fronteiras além do lar, bem como não se 

manifestavam sobre questões intelectuais e tampouco pensavam em trabalho remunerado. À 

época, era inconveniente a mulher adquirir saberes, dada a estreita relação que havia entre 

                                                           
52Em 1887, começa a história missionária das Filhas de Maria Auxiliadora como narra a Cronistória: “No dia 08 

de setembro –festa de Maria Santíssima e primeiro sábado – é comunicada à comunidade a decisão de Dom Bosco 

para uma primeira partida das FMA para a América: sua meta será o Uruguai. Ao ouvir tão bela notícia, um hino 

de alegria se eleva de cada coração: todas são gratas a Nossa Senhora pela escolha que quis fazer de tão pobres 

filhas para enviá-las além-mar pela redenção de tantas almas sedentas de luz, de vida eterna” (I volume da 

Cronistória das FMA, p. 220.) Disponível em: https://www.salesianas.org.br/filhas-de-maria-auxiliadora-no-

brasil-e-no-estado-de-sao-paulo/ 
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conhecimento e poder, nesse caso mulheres instruídas deixariam a passividade e lutariam por 

condições de igualdade com os homens.  

Nesse contexto, somente as mulheres pertencentes à burguesia tiveram oportunidade 

de participar do processo educacional. As mulheres das classes subalternas só tiveram acesso à 

educação quando o Brasil, com seus ideais de progresso e modernização, precisou da mão de 

obra feminina.  

Assim como no ensino primário, inicialmente os homens eram maioria nas escolas 

normais e as diferenciações de ensino para os sexos persistiam nestes estabelecimentos. “Às 

mulheres que podiam ir à Escola Normal [...] ensinavam-se prendas domésticas e música 

juntamente com português, francês, aritmética, geografia e história, pedagogia etc. [...]” 

(ALMEIDA, 2006, p. 73). 

Nos dias atuais, as diferenças educacionais entre homens e mulheres já não faz parte do 

cenário, ao contrário: as mulheres buscam as academias de ensino superior em número muito 

acima da quantidade de homens. Mesmo assim a sociedade continua definindo papeis sexuais 

para homens e mulheres. Segundo Almeida (2006, p. 94), “essa visão induz à estereotipia 

sexual, na qual se espera de cada sexo comportamentos predeterminados, e isso se reflete 

principalmente quando a criança chega à escola”. 

Porém num dado momento os homens passaram a ocupar cargos de poder na educação 

e foram sendo substituídos pelas mulheres. Contudo, havia preocupação de entregar para as 

mulheres a instrução das crianças, em virtude de sua baixa capacidade intelectual, pensamento 

que vigorava na época.  

A presença da mulher no magistério, segundo Rabelo (2007),teve caráter político. As 

professoras tinham salário inferior ao dos professores e era de interesse do governo gastar 

menos com a instrução. Também já estava claro que “os homens não aceitariam reduzir seus 

salários, então nada melhor que a mulher assumisse este posto, com o belo discurso de que a 

alma feminina possui vocação natural para essa profissão” (CATANI 1997, p. 28- 29)53. 

Foram nessas circunstâncias que a mulher assumiu o magistério, atividade de entrega e 

dom ou vocação. Foi debaixo do discurso de um magistério com características maternais que 

os homens abandonaram as salas de aula e validaram a inserção das mulheres nas escolas. 

Nesse contexto, destacamos algumas informações sobre o ponto alto da pesquisa que 

intenta demonstrar os indicativos da presença da geometria na escola normal, em meio à cultura 

                                                           
53 Fonte: Revista Pandora Brasil - Edição especial Nº 4 - "Cultura e materialidade escolar" - 2011 
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escolar do Instituto Santa Marta. Iniciamos contando um pouco de Barra do Garças, que Pinto 

(2018) intitulou como uma Cidade Pitoresca. 

 

2.4 - Barra do Garças... uma cidade pitoresca 

 

Cravada na Serra do Roncador é uma cidade banhada pelos Rios Araguaia e Garças. 

Das Serras que a rodeiam nascem diversos regatos, que, em seu descimento para o rio, vêm 

criando dezenas de cachoeiras de beleza irrefragável. Localizada no centro geodésico do Brasil, 

também é conhecida como Portal da Amazônia, onde se inicia o paralelo 16,54 conforme destaca 

a Figura 14.  

 

Figura 14-  Mapa de Localização das cidades Aragarças -GO, Barra do Garças -MT e Pontal do Araguaia –MT. 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-de-Localizacao-das-cidades-Aragarcas-GO-Barra-do-

Garcas-MT-e-Pontal-do_fig1_293799622 

 

 

 

Na Figura 14 percebe-se a inspiração dos poetas Eudes e Candinho, cantores da cidade, 

ao escrever sobre Barra do Garças: “Te quero ver sempre bonita, Mais bonita do que és; Barra 

do Garças encanta; É a musa que o povo canta; Terra fértil sobre os pés. Menina nativa do vale; 

Seu sangue é o verde daqui; Diamantes que os garimpeiros; Pioneiros fizeram existir.” 

 

                                                           
54 Disponível em: http://www.barradogarcas.mt.gov.br/pagina/9/Localizacao/ 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-de-Localizacao-das-cidades-Aragarcas-GO-Barra-do-Garcas-MT-e-Pontal-do_fig1_293799622
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-de-Localizacao-das-cidades-Aragarcas-GO-Barra-do-Garcas-MT-e-Pontal-do_fig1_293799622
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Figura 15 – Cidade de Barra do Garças/MT. 

Fonte: Campus Universitário de Barra do Garças 

 

O marco inicial do povoamento de Barra do Garças ocorreu por volta do ano de 1924 

e está diretamente ligado à extração de diamantes na região. Valdon Varjão55, historiador 

nascido no nordeste e morador de Barra do Garças, foi o primeiro negro a ocupar uma cadeira 

no senado. Narrou em seus livros a história da região, a qual, segundo ele, passou por quatro 

importantes fases. Para ele a primeira diz respeito ao garimpo (1924 a 1942), período no qual 

um grupo de garimpeiros se instalou na região na busca por diamantes. 

Both (1980, p. 3-4), no artigo “Algumas particularidades da formação de professores 

na região de Barra do Garças” apresentado no XIV Encontro Nacional de História Oral, ao 

pesquisar a obra de Varjão, relata que a segunda fase corresponde à Fundação Brasil Central 

(FBC)9, no período de 1943 a 1964.  

Both (1980, p.62), destaca que a região do oeste goiano e leste mato-grossense foi 

sustentada pela fundação criada pelo Ministro João Alberto e instalada em Aragarças em agosto 

de 1943, “dominou econômica e politicamente o Brasil Central, trazendo um afluxo de 

progresso e melhoramento à região, importando novos costumes, e até mesmo uma civilização 

aprimorada, inspirada nos grandes centros, através de gestos, vestimentas e da vida sócio 

recreativa”.  

                                                           
55Valdon Varjão, nasceu em Cariús-CE, no dia 15 de dezembro de 1923, sua profissão inicial foi a de garimpeiro, 

mais tarde comerciante, pecuarista, jornalista, tabelião e contador. Por todas essas atividades e pela sua capacidade, 

ingressou na vida pública, tendo ocupado os cargos de Vereador e Prefeito em Barra do Garças, Deputado Estadual, 

Deputado Federal e Senador por Mato Grosso. Filiou-se ao Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, à 

Academia do Centro-Oeste, à Academia Paulista de História e à Ordem Nacional dos Bandeirantes. Em 2004, 

ocupou o cargo de Secretário Municipal de Cultura de Barra do Garças. Faleceu em Barra do Garças, no dia 3 de 

fevereiro de 2008.  
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A terceira fase compreende o período entre 1965 e 1973, período em que, segundo 

Varjão (1993), foram instalados os projetos Sudeco e Sudam56, os quais incentivavam as 

empresas que se instalavam na região, criando oportunidades de emprego e atraindo grandes 

grupos financeiros. A quarta fase foi marcada pela chegada dos gaúchos (1974 a 1985). 

Inicialmente ligada ao povoado de Araguaiana, sua emancipação só foi possível em 

1948. O município de Araguaiana, situado à margem do Rio Araguaia, possuía grande extensão 

territorial, por isso seus moradores viviam quase isolados do resto do País, pela falta de 

comunicação e de estradas. O único meio de transporte era o fluvial, feito por barcos por meio 

do Rio Araguaia. 

Por Araguaiana, passavam levas de garimpeiros que vinham do Norte do Brasil à 

procura de diamantes no sudeste de Mato Grosso e de Goiás, cuja fama ia longe. Os garimpeiros 

que seguiam rumo à Balisa, maior cidade da região, faziam parada para pouso na Barra do Rio 

das Garças, em casa de sitiantes. Sabendo das descobertas de veios de diamantes na região, 

começaram a se fixar naquela localidade, iniciando um povoado, que ficou conhecido como 

Barra Cuiabana, porque à margem direita do Araguaia, no Estado de Goiás, formava-se um 

povoado conhecido por Barra Goiana, que mais tarde transformou-se na cidade de Aragarças.  

Neste contexto, Antonio Cristino Cortes57 veio para Barra Cuiabana58 em 1924, 

aventurar a sorte nos garimpos. Orientou a construção do povoado, que mais tarde seria Barra 

do Garças, demarcando lotes e os distribuindo para as famílias que queriam construir suas 

moradas. A Barra Cuiabana logo tomou feição de cidade, embora continuasse sendo distrito de 

Araguaiana. Instalaram-se pensão, comércio, igreja e escola. 

Em 1947, houve eleição para prefeito em Araguaiana, o eleito foi o morador de Barra 

do Garças, Antonio Paulo da Costa Bilego. Alegando dificuldades de administrar o município 

de longe, pediu junto com os vereadores, que também eram do centro distrital de Barra do 

Garças, a sua emancipação. Em 15 de setembro de 1948, o deputado Heronides59 Araújo 

elaborou um projeto de transferência da sede do município para Barra do Garças, o qual foi 

aprovado. 

                                                           
56Em 1967, a Fundação Brasil Central (FBC) extinta e em 01/12, por meio da Lei nº 5365/67, foi criada a 

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) - autarquia vinculada ao então Ministério do 

Interior, no governo Costa e Silva. Mesmo sem incentivos fiscais, a Sudeco colaborou na implantação de 

programas especiais para as áreas de cerrado e do pantanal mato-grossense e na integração rodoviária da região 

com o resto do País. (SUDECO, 2017). A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) foi criada 

pela Lei nº 5173, de 27/10/1966, e instalada em 30 /11/1966. O primeiro superintendente foi o General Mário de 

Barros Cavalcante. Esse órgão atuava, principalmente, na atração de investimentos para a Amazônia, por meio do Fundo de 

Investimento da Amazônia (Finam) e dos incentivos fiscais. (SUDAM, 2017). 
57Líder em Araguaiana. 
58 Nome que antecedeu ao atual que é Barra do Garças. 
59 Autor do projeto que emancipou Barra do Garças. 
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Atualmente, é uma das maiores cidades de Mato Grosso, com aproximadamente 

80.000 habitantes. Sua economia está relacionada à agropecuária e ao comércio. Conta com um 

bom potencial turístico que, no entanto, é ainda pouco explorado. No campo educacional, 

possui uma ampla rede de ensino fundamental e médio, possui um total de 36 escolas, sendo 18 

(dezoito) estaduais e 18 (dezoito) municipais, além de uma grande rede de escolas da rede 

privada e creches mantidas por organizações não governamentais e pela prefeitura. Conta ainda 

com 5 centros de ensino superior público e particulares – Universidade Federal Campus 

Universitário do Araguaia-UFMT60, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso – IFMT  Cathedral61, Anhanguera Univar62, Unopar e Uniderp (centros de 

educação à distância). 

 

2.5 - A Formação de professores primários em Barra do Garças 

 

 A fase inicial de desenvolvimento educacional em Barra do Garças ocorreu em 

1930. De acordo com Simião (2006 p. 60 - 61), “no início da década de 1930 o estado de Mato 

Grosso contava com 130 escolas rurais, uma delas em Barra do Garças, tendo como primeira 

normalista a professora Gracildes Melo Dantas”. A autora esclarece que, quando lhe foi 

perguntado sobre a sensação dos primeiros dias como professora, considerou: 

 

 A sensação foi um bocadinho difícil, porque Barra do Garças era apenas um 

garimpo, quando foi nomeada[...] eu me deparei com uma classe de quase cem 

alunos de todo tipo. Não havia outra escola. Eles foram chegando, foram 

chegando, e eu não tinha coragem de dizer não [...] só tinha de ensinar desde o 

começo. (SIMIÃO, 2006, p. 61-62). 

 

 

Na região urbana foi criada em 1933 a primeira escola primária com o nome de seu 

fundador Antônio Cristino Côrtes. No início, os alunos eram atendidos em suas próprias 

residências, somente em 1949 é que a escola passou a ter uma sede própria. É nessa 

circunstancia que as Irmãs chegam a Barra do Garças após anos de expectativas das famílias.  

                                                           
60 O Instituto Universitário do Araguaia (Campus Médio Araguaia I e II) da UFMT, hoje, possui edificação 

permanente tanto em Barra do Garças, numa área de aproximadamente 70 (setenta) hectares e na cidade 

circunvizinha Pontal do Araguaia  numa área de 64 (sessenta e quatro) hectares, assumindo um papel relevante na 

oferta de ensino superior, oferecendo cursos de Licenciaturas Plenas em Letras, Matemática, Biologia, Física, 

Química e Bacharelados em Farmácia, Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Ciência da Computação e ainda o 

curso de Educação Física com dupla habilitação (Licenciatura e Bacharelado). 
61 CATHEDRAL – Faculdades de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia. 
62 UNIVAR – Faculdades Unidas do vale do Araguaia. 
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Em 1956 a direção ficou a cargo da Irmã Diva, que fazia parte da congregação das Irmãs 

Salesianas vinculadas à Casa Maria Auxiliadora, que veio de Araguaiana. As Irmãs Salesianas 

tiveram papel fundamental na oferta educacional para os moradores barra-garcenses. Chegaram 

à cidade, após oito anos de emancipação, para dirigir a referida escola. Foram diretoras até 

1970, mas nesse ínterim, no ano de 1967, fundaram o Instituto Santa Marta, próximo à escola 

que dirigiam.  

A vinda das Irmãs Salesianas para Barra do Garças fazia parte do projeto de expansão 

do Ensino Normal em Mato Grosso. Radicadas há muitos anos em Mato Grosso, a Missão 

Salesiana teve uma obra de pioneirismo e desbravamento entre Xavante e Bororo63, envolvendo 

a catequese do ensino rudimentar dosado conveniente da instrução moral e religiosa tão 

necessária a nossos jovens, escreve o prefeito (CORTES, 1956)64. 

Em seu mandato,a prefeitura cedeu às irmãs o prédio do Grupo Escolar Antônio 

Cristino Corte, por cinco anos. Em troca, deveriam ministrar o ensino primário com professoras 

apresentadas por elas, mas nomeadas e remuneradas pelo Estado. Mesmo mudando do prédio 

doado pela prefeitura em 1961, continuaram administrando o Grupo Escolar até 1970. Ao 

mesmo tempo em que estavam na direção da referida escola, as Irmãs se organizaram e 

fundaram o Instituto Santa Marta, próximo à escola que dirigiam.  

O intuito era formar professores primários, oferecendo o Curso Normal para a região 

e, além disso, abrigar em regime de internato e externato, meninas65 que estudavam na Escola 

Cristino Cortes. Um grande benfeitor na história do Instituto Santa Marta foi o Senhor Valdon 

Varjão66 que, no ano de 1961, apoiando o trabalho das salesianas, inaugurou a Instituição de 

Ensino tão desejada pela população, demonstrado na Figura 16.  

 

                                                           
63Comunidade indígena muito comum no Estado de Mato Grosso.  
64Ladislau Cristino Cortes nasceu em Barra do Garças (MT) no dia 15 de junho de 1926, filho de Antônio Cristino 

Cortes, fundador da cidade, e de Joana Cristino Cortes. Prefeito no período de 1954 a 1958.  
65 Havia meninas internas e não internas, sendo que as primeiras, na parte da noite, voltavam para o Instituto e as 

que não eram  internas iam para suas casas passar a noite. Em 1969 inicia-se o Curso Primário, completado mais 

tarde com o Ensino Fundamental, 1ª `8ª séries, Educação Infantil e Ensino Médio. 
66Tabelião aposentado da cidade de Barra do Garças que tinha nos seus ideais a construção de uma Instituição 

pública que oferecesse a população um ensino de qualidade.  
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Figura 16:Instituto Santa Marta – Barra do Garças-MT, 1961. 

 Fonte: Instituto Madre Marta Cerutti. 

 

 

Para melhor compreensão e contextualização da primeira Escola Normal em Barra do 

Garças, buscou-se fontes documentais nos acervos públicos e particulares, à procura dos 

registros que pudessem comprovar a veracidade dos fatos em questão.  Contudo, como foi dito 

anteriormente a respeito da memória e da conservação dos arquivos escolares, surpreendente 

foi constatar que praticamente não existem fontes de informações relativas ao funcionamento 

do Curso Normal na cidade Barra do Garças.  

Sem sombras de dúvidas ele existiu e funcionou durante anos, porém, as informações 

ficaram restritas às fontes orais de ex-alunas e professores que por meio de acervo pessoal, 

relataram o funcionamento do Curso Normal. No decorrer da pesquisa, inventariamos Diários 

de Classes, Documentos Oficiais e uma Coletânea, em outras escolas de Mato Grosso. Essa 

coletânea da década de 1960 contemplava o ensino de geometria para a os alunos da escola 

primária e também para a formação de professores da Escola Normal, a qual será 

posteriormente apresentada. 

Inventariando as pesquisas na perspectiva histórica relacionadas ao ensino de 

Matemática presente nas escolas públicas de Mato Grosso, destaca-se o trabalho de Almeida 
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(2010), que aponta elementos da cultura escolar no período de 1920 a 1970 referentes a Escola 

Primária de Mato Grosso. 

De acordo com a autora (2010, p. 49), após a publicação do Regulamento da Instrução 

Pública de 1942, ocorre um aumento considerável de escolas e consequentemente do número 

de professores no Estado de Mato Grosso, conforme demonstra o Quadro 5: 

 

 

Quadro 5: Ensino Público em Mato Grosso no ano de 1949. 

Fonte: Extraído da Tese de Doutorado, Prof.ª Dr.ª Laura Almeida, 2010, p. 49. 

 

 

 No início do processo de escolarização no município de Barra do Garças, segundo 

Simião (2006), a primeira Escola foi criada no ano de 1933, recebendo o nome de seu fundador 

Antônio Cristino Côrtes, porém os alunos do ensino primário eram atendidos nas próprias 

residências, somente em 1949 a escola passa a ter uma sede própria.  

As Irmãs Salesianas tiveram papel fundamental na oferta educacional para os 

moradores de Barra do Garças.  A Missão Salesiana veio da Itália, chegando a Mato Grosso no 

ano de 1894 e fazia parte da Congregação do Padre Dom Bosco, dando início aos trabalhos de 

catequização dos indígenas que moravam nos arredores de Cuiabá. Em seguida se expandiram 

para todas as regiões do Brasil. 

Em 1956, a Irmã Diva Pimentel (Diretora da Instituição), em companhia das Irmãs 

Joaquina Figueiredo e Maria Bethy Pires, pioneiras no processo educacional da cidade e 

pertenciam a Congregação das Irmãs Salesianas, vinculadas à Casa Maria Auxiliadora, vinda, 

do município de Araguaiana/MT, instalaram-se na cidade de Barra do Garças, após oito anos 
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de sua emancipação, com o intento de dirigir a escola, permanecendo na gestão da instituição 

até 1970.  

As irmãs sempre reconheceram a ajuda que receberam da sociedade barra-garcense. 

As autoridades federais, estaduais e municipais demonstravam seu apoio nomeando as freiras 

para conduzirem o ensino e participando em muitas atividades da escola. Também fizeram 

doações do terreno e recursos financeiros para a construção do prédio escolar, apoio didático 

aceitando e renovando convênio para manutenção da Instituição.  O Instituto Santa Marta, no 

ano de 1973, tem sua denominação alterada para “Instituto Madre Marta Cerutti” conforme 

demonstra a Figura 17. 

 

 

Figura 17:  Irmãs Salesianas do Instituto Santa Marta e normalistas, 1967. 
 Fonte: Instituto Madre Marta Cerutti. 

 

 

A partir de 1967 a Escola Normal foi oficialmente implantada no município, 

passando a ofertar o Curso para a Formação de Professores Primários. A vinda das Irmãs 

Salesianas  para Barra do Garças faz parte do projeto de expansão do Ensino Normal em Mato 

Grosso e tem uma grande contribuição para a formação de professores da escola primária 

naquela região.  
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Figura 18: Primeira turma de normalistas do Instituto Santa Marta, 1967. 
 Fonte: Instituto Madre Marta Cerutti. 

 

As imagens, além de confirmar o que dizem os relatos, corroboram na compreensão da 

cultura escolar do Instituto Santa Marta, remetendo a indícios do processo de formação das 

normalistas e da cultura vigente na época.  Retomando as buscas por fontes, foram solicitadas 

à direção do Instituto que autorizasse a realização do estudo. Tão logo fomos autorizadas, 

buscou-se vestígios acerca da preservação de sua memória, entendendo-a como indicativo de 

uma época importante enquanto fonte de dados históricos. A escola é reconhecida como espaço 

de domínio, o qual favorece as relações entre as pessoas.  

Barros (2011, p.370) outorga o conceito de memória coletiva àquela realizada com 

pausas, conquanto se destruiriam naturalmente por serem “[...] disfarçáveis em continuidade. 

Deste modo, ela (memória coletiva), assegura a sensação humana e social de unidade e permite 

que se atravessem mesmo os períodos históricos mais transformadores.”. 

Entretanto, compreender a cultura disseminada pelo Instituto Santa Marta ao longo 

dos anos é de extrema importância para entender a formação das Normalistas que ministravam 

aulas para os alunos da escola primária em Barra do Garças. Partindo desse pressuposto, para 

se compreender o presente, é preciso conhecer também o passado, isso implica na busca de 

documentos ou vestígios dos tempos de outrora.  

Embora esses documentos sejam de grande relevância para a pesquisa, houve muita 

dificuldade de acesso às fontes, uma vez que, segundo a Portaria institucionalizada de n. 

251/2005/GS/SEDUC/MT, os documentos tinham um prazo determinado e posteriormente 



92 
 

deveriam ser descartados, conforme homologa a tabela de temporalidade de documentos 

escolares. 

Diante deste impasse, surgem vários questionamentos a respeito da importância da 

preservação e conservação dos documentos e arquivos escolares. Deste modo, que validade tem 

as fontes documentais para se chegar à conclusão de que o documento é descartável ou não? 

Fica-se estarrecido em saber que infelizmente os órgãos mantenedores que deviam se preocupar 

com a memória e a história da educação brasileira simplesmente ignoram ou fazem vistas 

grossas à ausência de fontes documentais. 

Percebe-se que os arquivos escolares devem ser objeto de cuidadosa preservação. No 

entanto, seu estudo sistemático está longe de ser realizado. Cumpre, como introdução aos 

estudos de arquivos escolares, alinhar algumas observações úteis, sobretudo para aqueles que 

se dedicam ou que querem dedicar-se à História da Educação. Nos dias atuais, com o avanço 

da tecnologia, a possibilidade de preservar a História da Educação é imensa. Necessário se faz 

a conscientização dos que estão no “chão” das escolas, sobre a importância desse memorial. 

 De acordo com a Portaria, a digitalização de documentos está regulamentada pelo 

Decreto no. 1.799, de 30 de janeiro de 1996, sendo o mais recente instrumento legal sobre o 

assunto. Não obstante, a Instituição segue ao pé da letra essa normativa, se esquecendo da 

importância que esses documentos têm para a história.  

Sem ter acesso aos documentos, legislação, cadernos de alunos, livros de atas de 

reuniões, livros didáticos, diários de professores, boletins de alunos, planos de ensino/aula, 

enfrenta-se uma realidade que é comum, em grande parte das escolas. Sendo assim, nenhuma 

memória em relação ao importante fato de as Irmãs terem trazido a Escola Normal para Barra 

do Garças, lembrando que até essa época, só haviam professores leigos.  

Buscando melhor compreender sobre a cultura do descaso, em relação à memória, 

reporta-se a Zygmunt Bauman (1999) que, em sua obra “A sociedade líquida”, retrata o tempo 

em que estamos vivendo, como sendo um período marcado pela cultura midiática, que avaliza 

a plasticidade e provoca uma certa fraqueza diante das nossas relações com as coisas ou pessoas. 

Para o autor, não se pensa em longo prazo, contrariando a cultura do século XX, época em que 

as pessoas pensavam em conquista por meio de um projeto de longa duração, de trabalho árduo 

e cheio de vigor em relação à humanidade.  

Nóvoa (1999), educador e pesquisador  português,  ao examinar as formas de 

organização das escolas, solicita que essas se constituam em  espaços de poder, envolvendo as 

dimensões políticas, pessoais e simbólicas. Dimensões essas que devem ser inerentes à  vida 



93 
 

escolar. Dessa maneira, a escola deixa de ser prestadora de serviços educacionais  e produz uma 

cultura própria.  

Crê-se que a análise começa a partir do momento em que se depara com o descarte da 

história da Escola Normal no Instituto Madre Marta. Passa-se então a refletir sobre a 

importância de preservação e organização dos materiais para que se permita o acesso às fontes 

de investigação. Com a dificuldade de localizar documentos, buscou-se nas escolas de outros 

municípios indícios da presença da geometria na escola primária.  

No entanto, foram localizados nas fontes inventariadas por Almeida (2010) registros 

sobre a presença da Geometria na década de 40, que antecede o recorte temporal da nossa 

pesquisa. No “Registro Geral do Estabelecimento de Ensino da Escola Santa Terezinha”, 

localizada no município de Diamantino, o Programa do Ano Letivo se refere ao dia 30 de julho 

de 1943. Destaca a Geometria como uma disciplina e os pontos ministrados: Linhas e Ângulos; 

Triângulos e Quadriláteros pela Professora Irmã Lourdes que será explicado no quadro, 

conforme a Figura 19 e 20. 

 

 

 

Figura 19: Registro do Estabelecimento Escolar  – Curso Primário, Profª Irmã Lourdes – 1943 

Fonte: Extraído da Tese de Doutorado, Prof.ª Dr.ªLaura Almeida, 2010. 
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Figura 20: Programa do Ano Letivo do mês de Julho– Profª Irmã Lourdes, 1943 

Fonte:  Extraído da Tese de Doutorado, Prof.ª Dr.ªLaura Almeida, 2010. 

 

 

 

O Programa do Ano Letivo Referente ao mês de Agosto de 1943 também registra a 

Geometria com os seguintes pontos: Pirâmide, Vértice, Lados e Circunferência. A professora 

Lourdes registra que a explicação do conteúdo será por meio das figuras no quadro, conforme 

podemos constatar na Figura 21. 

 

 

Figura 21: Programa do Ano Letivo do mês de Julho– Profª Irmã Lourdes, 1943 

Fonte: Extraído da Tese de Doutorado, Prof.ª Dr.ªLaura Almeida, 2010. 
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Os registros sugerem a presença de um programa a ser seguido pela professora. Além 

disso, o documento apresenta as turmas que a professora trabalhava, indicando ser uma classe 

“multiseriada”, com mais de uma turma, o turno de trabalho e o horário a ser cumprido. O visto 

da diretora também aparece como forma de garantir o acompanhamento e execução do 

programa. As fontes da década de 70 apresentam uma denominação bem diferente. Na capa 

apresenta o Brasão do Estado de Mato Grosso, governado neste período por Pedro Pedrossian 

(1966-1971) e como Secretário de Educação Dr. Gabriel Novis Neves.  

O “Livro de Classe” traz o espaço destinado à identificação da Instituição de Ensino, 

do professor, da turma e da frequência escolar. Traz “Atividades Pedagógicas” destinadas ao 

professor, como um roteiro de tarefas para que possam cumprir. Porém o documento não 

apresenta um espaço específico para o registro dos conteúdos.  

Segundo estudos de Almeida (2010, p.99) os relatos das professoras que ministraram 

aulas neste período e autoras dos diários apresentados na sua Tese de doutoramento, revelam 

que os conteúdos eram registrados a parte no caderno pela falta de espaço no “Livro de Classe”, 

conforme apresenta as Figuras 22 e 23. 

 

 

 

Figura 22 : Capa do Livro de Classe –Profª Benedita, 1971 

Fonte: Extraído da Tese de Doutorado, Prof.ª Dr.ªLaura Almeida, 2010. 

 

 

 



96 
 

 
Figura 23: Livro de Classe – Frequência Escolar– Profª Benedita, 1971 

Fonte: Extraído da Tese de Doutorado, Prof.ª Dr.ªLaura Almeida, 2010. 

 

 

Ainda de posse das fontes inventariadas por Almeida (2010), foram encontrados 

“Diários de Classe” da década de 1980, localizados no município de Poxoréo- MT, que 

registram a presença da geometria como conteúdo da disciplina de Matemática no Diário da 

professora Zildinete, que lecionava para a 4ª série, turma única, conforme apontam os registros 

nas Figuras 24 e 25.  

 

 

Figura 24: Capa do Diário de Classe – 4ª Série -  Profª Zildinete Silva, 1980 

Fonte: Extraído da Tese de Doutorado, Prof.ª Dr.ªLaura Almeida, 2010. 
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Figura 25 : Diário de Classe – Resumo de Atividades - 4ª Série -  Profª Zildinete Silva , 1980 

Fonte: Extraído da Tese de Doutorado, Prof.ª Dr.ªLaura Almeida, 2010. 

 

 

Os registros contemplam a geometria como parte inerente a disciplina de Matemática, 

destacando os conteúdos: Linhas e Figuras geométricas. Na cidade de Barra do Garças 

localizamos Diários de Classe do ano letivo de 1985, pertencente a “Escola Estadual de 1º Grau 

Francisco Dourado” de 1ª a 4ª Série, porém a geometria só é abordada na última série, de acordo 

com o diário da Professora Gilvone Miguel67 e Professora Oridineia Penha68. 

O diário da primeira professora apresenta pouquíssimos registros do conteúdo de 

geometria, dando continuidade ao ensino de Ângulos, conforme as Figuras 26, 27, 28 e 29. 

                                                           
67Na época a Prof Gilvone era Licenciada em Letras e concursada para  ministrar aulas no Ensino Primário. 

Atualmente é doutora em Linguística e professora da UFMT. 
68 Não tivemos acesso à formação da professora. 
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Figura 26: Capa Diário de Classe – 4ª Série -  Profª Gilvone Miguel, 1985. 

Fonte: Escola Estadual de 1º Grau Francisco Dourado – Barra do Garças/MT 

 

 

 

 

Figura 27: Diário de Classe –  Resumo de Atividades - 4ª Série -  Profª Gilvone Miguel , 1985 

Fonte: Escola Estadual de 1º Grau Francisco Dourado – Barra do Garças/MT 
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No diário da professora Oridineia Penha69,também da 4ª série – 1988, a geometria foi 

alvo de mais atenção, de acordo com a Figura 26. Nos meses de Novembro e Dezembro foram 

ensinados: O Perímetro de um Quadrado; Triangulo Equilátero, Isósceles e Escaleno. Perímetro 

de um Retângulo e perímetro do Triângulo. Problemas de Perímetro quadrangular e retangular. 

Perímetro dos Triângulos.    

Nesse ponto indaga-se: o que mudou na geometria de 1985 para 1988? Ou será que cada 

professora deu importância a essa disciplina a partir de seus saberes e suas crenças? Para 

Guarnieri (2005) precisa-se compreender a complexidade da formação e profissionalização do 

professor, já que ele é um individuo que constrói na sua vida e na sua formação a sua própria 

visão de mundo. O processamento de informações do professor tema ntecedentes internos, 

crenças e conhecimentos (PACHECO,1995). 

 

 

Figura 28: Capa Diário de Classe – 4ª Série -  Profª Oridineia Penha Gonçalves, 1988 

                       Fonte: Escola Estadual de 1º Grau Francisco Dourado – Barra do Garças/MT 

 

                                                           
69 Não tivemos acesso a formação da professora. 
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Figura 29: Diário de Classe – Resumo de Atividades - 4ª Série -  Profª Oridineia Gonçalves, 1988. 

Fonte: Escola Estadual de 1º Grau Francisco Dourado – Barra do Garças/MT 

 

Mesmo tendo sido enfatizada nos periódicos pedagógicos da década de 1980,a 

geometria continuou sendo alijada do processo ensino aprendizagem, ainda que autores de 

artigos nessa época argumentassem que o ensino dessa disciplina era de grande importância 

para a educação da criança “pois a levaria a confrontar a sua imaginação e a vontade de construir 

pelas possibilidades oferecidas” (BORGES, 2011, p.323). Mesmo assim, esse saber continuou 

relegado ao segundo plano. 

Apresentaram-se vários outros registros de conteúdos geométricos, mas considerou-se 

os documentos oficiais escolares, suficientes para demonstrar que a geometria no período de 

1960 a 1980 esteve presente nas escolas públicas de Mato Grosso. Até aqui não se pode afirmar 

como o trabalho era desenvolvido pelas referidas professoras porque não se teve contato com 

as mesmas. Adiante apresentam-se os relatos com as ex-professoras do Instituto Santa Marta, 

do município de Barra do Garças, que contribuem e enriquecem a pesquisa, destacando 

vestígios da cultura escolar da época, vivenciados por elas como alunas da Escola Normal e 

como professoras da Escola Primária. 

A partir dos relatos, foi analisada a presença da geometria no ensino primário e na 

formação de professores na cidade de Barra do Garças, buscando compreender como esse 

conteúdo foi apropriado pelos agentes escolares (alunos e professoras) nas décadas de 1960 a 

1980.  Neste sentido, a História da Educação tem cumprido papel importante ao ampliar as 
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concepções acerca das fontes e arquivos escolares, considerando-os como um espaço fecundo 

de informações sobre a escola. 

Tendo em vista as dificuldades no decorrer da pesquisa, além das fontes documentais, 

buscou-se depoimentos de protagonistas da época que pudessem contribuir com o presente 

trabalho e, a partir das fontes e dos relatos, foram constituídos elementos sobre a cultura escolar 

da época, na tentativa de responder ao problema de pesquisa. 

Destaca-se a valiosa contribuição da História Oral, que vem sendo empregada por 

diversas áreas de conhecimento e sua estreita relação para produzir histórias. Além de 

enriquecer a constituição de fontes para a historiografia contemporânea, privilegia a realização 

de entrevistas com pessoas que participaram ou testemunharam acontecimentos, conjunturas, 

visões de mundo, como forma de aproximação do objeto de estudo.   

A “memória é como um campo interdisciplinar que possui várias faces” (RANZI; 2007, 

p. 327), mas interessa, neste contexto, somente duas: a memória como fonte oral a partir das 

recordações e a memória como fenômeno histórico, ou seja, história da memória coletiva, 

história social da recordação. Dessas duas faces da memória, interessa particularmente a relação 

dela com a história, mais precisamente sua relação com a história das disciplinas (ALMEIDA, 

2010, p.151). 

A “História Oral exige do pesquisador um elevado respeito pelo outro, pelas opiniões, 

atitudes, posições e visões de mundo. É essa visão de mundo que norteia o depoimento e 

imprime significados aos fatos e acontecimentos narrados” (ALBERTI, 2004, p.24).  

Para a constituição da narrativa, além dos depoimentos, foi possível o acesso aos diários 

de classe, fotografias e outros documentos oficiais considerados aqui como representações do 

passado, mas sujeitos a novas interpretações. Nessa perspectiva, os sujeitos sociais contribuem 

para a compreensão de uma instituição, conforme Chartier (1990) declara, como experiência de 

apropriação que pode ser individual ou coletiva. 

Os estudos de Almeida (2010) ficam evidenciados quando a autora destaca que as 

lembranças dos sujeitos se apresentam como uma ponte para recordar os momentos durante o 

período que estudaram e lecionaram na escola primária mato-grossense. Reviver essas práticas 

permitiu realizar novas leituras, interpretações que irão possibilitar a atribuição de novos 

sentidos, sobre como se ensinava geometria no período delimitado da pesquisa. 

Ao realizar as entrevistas pode-se perceber detalhes preciosos que ficaram guardadas 

na memória das professoras. Os detalhes revelam a satisfação que tinham como profissionais 

ao exercer o Magistério como professoras primárias. Foras entrevista dos cinco professoras que 

estudaram no Instituto Santa Marta em Barra do Garças e fizeram o Curso Normal nas décadas 
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de 60 e 70.  Das cinco, apenas uma não lecionou na mesma escola. Todas foram normalistas e 

posteriormente lecionaram nas escolas primárias do Município.  

Os sujeitos da presente pesquisa relatam com muita propriedade a forma como 

aprenderam e estudaram geometria na escola primária, tecem comentários em relação a cultura 

escolar vigente nas décadas de 1960 a 1970 quando estudavam e ministraram aulas no Instituto 

Santa Marta. Atualmente aposentadas as cinco ex-alunas, Professoras Crisodi Rezende, 

Madalena Albuquerque, Edina Santos, Natalice Flores e Odília Flores,contribuíram 

sobremaneira na educação barra-garcense. Em seus depoimentos foram constituindo elementos 

para a compreensão da cultura escolar do período delimitado da pesquisa. A Prof.ª Madalena 

Albuquerque continua atuando como docente do Instituto Santa Marta.  

A Professora Odília Flores estudou na Escola Normal do Instituto Santa Marta na 

década de 60. Antes do início da entrevista, a pesquisadora conversou informalmente sobre o 

objeto da pesquisa e a professora,além de ter uma afinidade com o tema, dizque se identifica 

muito com a geometria:“Amo geometria, pena que as escolas até hoje não valorizam esse 

conteúdo”. No seu relato fica evidenciada a grata satisfação de aprender e ensinar a geometria 

para seus alunos: 

 

Além da minha formação eu buscava por conta própria fazer desenhos. Papai 

comprou régua e compasso. O gosto pelas formas se desenvolveu quando 

comecei a dar aulas. Tudo que eu ensinava tinha ilustrações: eu desenhava no 

quadro. Ensinava geometria para meus alunos com recortes, desenhos, 

observações, pesquisas, régua e compasso. Eles gostavam das aulas porque 

eram práticas.  Eu já tinha jeito para o desenho que depois se transformou em 

Arte. Faço questão de lhe dar essa foto para provar o quanto a geometria, sem 

eu saber, hoje faz parte da minha vida e da vida da minha irmã Natalice. Minha 

formação profissional contribuiu sobremaneira para que hoje, depois de 

aposentada, escolhesse trabalhar com as mãos criando objetos das mais 

variadas formas geométricas70. (Profª Odília Flores, depoimento concedida à 

autora em 14/12/2017). 

 

 

 

A professora Odília Flores, hoje professora aposentada, trabalha como artesã, criando 

objetos das mais variadas formas geométricas, segundo ela uma paixão que nasceu durante o 

período que lecionou como professora do ensino primário.  

 

                                                           
70Professora reconhecida pela competência e comprometimento com a educação. Atualmente é artista Plástica e 

Artesã, reconhecida nacionalmente pelos trabalhos em tela e barro sobre a cultura de Mato Grosso. 
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Figura 30: Professora Odília recebendo o Diploma de Normalista 1969 e atualmente como artesã. 

Fonte: Acervo pessoal Prof. Odília Flores. 

 

Questionada sobre a cultura escolar, ela respondeu que a escola era dirigida pelas irmãs 

salesianas e o quadro das professoras em 95% eram freiras, naturalmente o enfoque maior era 

na cultura religiosa. “Quanto à cultura popular sempre participei de festivais, gincanas e datas 

comemorativas eram bastante trabalhadas. As disciplinas estudadas contribuíram e muito em 

minha formação”.  

 

Embora as aulas de matemática fossem monótonas, focalizando o conteúdo 

apresentado sem nenhuma forma criativa, de vez em quando a professora solicitava 

para irmos à lousa, sempre gostei e ia sem dificuldades. Os conteúdos de geometria 

estavam dentro do livro de matemática, somente a professora tinha régua e compasso. 

Eu gostava, mas só podia observar. Nossa formatura era um evento tão importante 

que as maiores autoridades da cidade iam para colação de grau. (Profª Odília Flores, 

depoimento e fotos concedidos à autora em 14/12/2017). 

 
 

A partir desse depoimento referenda-se a importância dada a esse ramo da Matemática 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais,quando afiança que a geometria serve de instrumento 

para outras áreas do conhecimento:  

 

O aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite 

compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que 

vive. [...] O trabalho com noções geométricas contribui para a aprendizagem 

de números e medidas, pois estimula a criança a observar, perceber 

semelhanças e diferenças, identificar regularidades e vice versa. Além disso, 

se esse trabalho for feito a partir da exploração dos objetos do mundo físico, 

de obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e artesanato, ele permitirá ao 

aluno estabelecer conexões entre a Matemática e outras áreas do conhecimento 

(BRASIL, 1997, p. 39). 
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Ao destacar-se as histórias das professoras, compreende-se que cada experiência, cada 

sucesso, enquanto conjunto de eventos e de atos, são marcados por uma transformação, por uma 

singularidade. As experiências das professoras, em seu processo de formação, levaram a 

profundas transformações em nível pessoal e profissional, bem como a transformações no 

ambiente em que viveram, construindo, cada uma, de forma singular, a sua maneira de ser/estar 

professora, desenvolvendo as metodologias, seguindo modelos, regras, criando novas formas 

pedagógicas. 

A figura 31 destaca a professora Edina Santos recebendo o anel de formatura que 

simboliza o compromisso e a expressão de um voto que, em sua forma circular, pressupõe o 

infinito, aquilo que não tem início nem fim. A outra foto ex-aluna do Instituto Santa Marta, 

como professora primária na década de 80. 

 

 

Figura 31: Colação de grau em 1976 e como Professora primária em 1980. 

Fonte: Acervo pessoal Prof. Edina Santos 

 

 

Optou-se por organizar as entrevistas por blocos, tendo em vista que as perguntas são 

as mesmas e foram realizadas individualmente com cada uma delas. Posteriormente, serão feitas 

as considerações pertinentes aos depoimentos.  Perguntou-se às professoras como era estudar 

no Instituto Santa Marta e como era a cultura da escola, tendo em vista que a Instituição era 

dirigida pelas Irmãs salesianas. A professora Edina Santos começa seu relato dizendo que 
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estudou no Instituto Santa Marta na década de 70, afirmando que naquele tempo não tinha 

muitas opções e sua mãe queria que ela se tornasse uma professora.  

Segundo o depoimento: 

 

Naquele tempo por ser uma escola de religiosas a maioria das professoras eram freiras, 

então havia bastante disciplina, até o lado religioso era mais trabalhado, tinha várias 

comemorações durante o ano como festa junina entre outras. Havia até internato que 

era somente de meninas que não tinha familiares na cidade, aí os pais as colocavam 

no internato e as freiras que cuidavam delas, iam para casa somente nas férias. Hoje 

uma das festas mais importantes do Madre Marta é a Festa da Família, onde reúne os 

pais, amigos e familiares visando uma confraternização entre escola e família, busca 

também a socialização entre pais, professores e alunos, os alunos apresentam várias 

atividades culturais, sociais e políticas buscando a boa integração entre escola e alunos 

(Profª Edina Santos, depoimento concedido à autora em 18/11/17). 

 
 

A professora Natalice Marcolan relata que estudou no Instituto Santa Marta na década 

de 60, concluindo o Magistério no ano de 1969. Destaca que sempre estudou no colégio de 

freiras e segundo o depoimento, as jovens desde cedo já eram encaminhadas para formação. Na 

época existiam apenas dois cursos para o 2º grau: O magistério e o Técnico em Contabilidade. 

Afirma que desde criança, suas brincadeiras eram sempre de professora. Perguntou-se a respeito 

do colégio em que estudava, em relação ao trabalho das freiras, como as irmãs salesianas 

conduziam a escola: 

 

As normas disciplinares e religiosas eram rígidas, as atividades culturais eram sempre 

voltadas para o catolicismo e as visitas das autoridades religiosas eram sempre festivas 

e com apresentações dos alunos. Estudei, mas nunca lecionei no Insituto Santa Marta. 

O curso de Magistério era muito bom e a formação que recebemos nos dava mais 

segurança de assumirmos a sala de aula, considero melhor do que o  curso de 

Pedagogia de hoje. A postura das professoras era mais distante das alunas o que 

dificultava no esclarecimento das dúvidas. Havia preferência por determinados grupos 

e as avaliações eram cobradosos conteúdos mesmo, sem nenhuma chance. Não era 

vista como um momento de aprendizagem (Profª Natalice Marcolan, depoimento e 

foto concedidos à autora em 27/11/2017). 
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Figura 32: Colação de Grau, 1969. 

Fonte: Acervo pessoal Prof. Natalice Marcolan. 

 

 

 

Ao analisar os relatos das professoras, entende-se que a cultura escolar perpassa todas 

as ações do ambiente educativo, seja na influência sobre os seus costumes, valores, normas, 

linguagem, seja na determinação das suas formas de organização e de gestão, seja na 

constituição dos sistemas curriculares. O modo como a escola se organizando reflete os 

mecanismos geradores de adaptação e dominação. São esses mecanismos que certamente 

estruturam os processos pedagógicos e informam a forma de gestão e organização e tomada de 

decisões no interior da escola, os quais vão além da legislação ou das recomendações feitas 

pelos órgãos mantenedores.  

Neste sentido, o Instituto Santa Marta, como uma instituição formal de ensino, tem 

uma cultura própria, seguindo a sua dinâmica interna, suas normas, seus valores e as práticas 

cotidianas, sejam elas religiosas ou pedagógicas, dando-lhe autonomia para conduzir o processo 

educativo, mas nem por isso alheia às exigências da sociedade. A organização do tempo e 

escolar, a estrutura de funcionamento e a tomada de decisões no cotidiano escolar é peculiar, 

pois as escolas são instituições especiais e diferentes das organizações sociais, conforme afirma 

Nóvoa: “As escolas são instituições de um tipo muito particular, que não podem ser pensadas 

como qualquer fábrica ou oficina: a educação não tolera a simplificação do humano (...) que a 

cultura da racionalidade empresarial sempre transporta” (NÓVOA, 1998, p. 16). 
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Concorda-se com Julia (2001), quando afirma que a cultura escolar evidencia que a 

escola não é somente um lugar de transmissão de conhecimentos, mas é, ao mesmo tempo um 

lugar de “inculcação de comportamentos e de habitus” (JULIA, 2001, p. 14). 

Seja cultura escolar ou cultura da escola, esses conceitos acabam evidenciando 

praticamente a mesma coisa: a escola como uma instituição ímpar, que possui suas próprias 

formas agir e pensar.  Construída ao longo dos anos, tomando por base os “confrontos e 

conflitos oriundos do choque entre as determinações externas a ela e as suas tradições. Esses 

confrontos refletem na sua organização e gestão, nas suas práticas mais elementares e 

cotidianas, nas salas de aula e nos pátios e corredores, em todo e qualquer tempo, segmentado, 

fracionado ou não” (SILVA, 2006, p. 206). 

No decorrer da entrevista, a professora Crisodi destaca como iniciou a carreira 

profissional do magistério lecionando para os alunos da escola primária. Já a professora Edina, 

num momento de nostalgia, faz alusões às aulas de Educação Moral e Cívica, momentos 

considerados importantes de amor e respeito à pátria.  Faz questão de ressaltar que essas 

atividades extraescolares naquela época contribuíam para a educação das crianças, conforme 

aponta a Figura 33. 

 

 

 

Figura 33: Desfile de 07 de setembro de 1969. 

Fonte: Acervo do Instituto Madre Marta – Barra do Garças/MT. 
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Nos relatos as professoras destacam:  

 

Minha experiência enquanto professora no Instituto Santa Marta foi uma 
experiência bem pequena, junto com a professora Irmã Eliete. Ela que era dona da 

cadeira da quarta série. Ela fazia toda outra parte e eu simplesmente as aulas de 

Matemática numa turma que era dela, então sempre o olhar dela, me orientava como 

então ministrar as aulas. Para mim então o Curso do Magistério foi fundamental 

porque eu aprendi na prática. 

 

Na verdade eu só estudei no Instituto Santa Marta, como professora, trabalhei nas 

Escolas Estaduais Na verdade eu creio que deveria voltar para a  grade curricular uma 

disciplina que se chamava Educação Moral e Civica  porque ela resume toda essa 

cultura da escola. Nesta disciplina os alunos aprendiam como se comportar na escola, 

também ter moral, além do lado cívico, aprendia a amar e valorizar sua pátria, todos 

os dias cantava o hino nacional e em cada data comemorativa cantava os hinos 

alusivos a data, hoje os alunos não sabem nem cantar o hino nacional. Agora quanto 

às demais culturas escolares, religiosas, política e popular varia de escola pra escola, 

umas trabalham mais outras nem tanto.(Profª Crisodi Rezende, depoimento concedido 

à autora em  09/10/2017) 

 
As disciplinas estudadas naquela época contribuíram muito para minha formação 

como professora, porque além das disciplinas básicas que faziam parte da grade 

curricular como: Português, Matemática, História, tínhamos   música, caligrafia e 

outras. Essas disciplinas me deram na parte teórica um grande embasamento para que 

eu pusesse desenvolver bem a minha formação como professora primária. (Profª 

Edina Santos, depoimento concedido à autora em 18/11/2017). 

 

 

Para se compreender os depoimentos, é necessário pensar na formação inicial e na 

valorização desse profissional, bem como nas políticas públicas, levando em consideração o 

local de trabalho do professor. Pensar em educação é pensar a prática pedagógica e a formação 

docente.  

O contexto político da década de 60 e 70 foi um período bastante conturbado, oriundo 

da repressão e ditadura. No aspecto educacional, destaca-se uma educação voltada para 

formação mais tecnicista, visando organizar um raciocínio mecânico e racional. O ensino era 

rígido e inflexível, não existia a preocupação de desenvolver um raciocínio crítico e reflexivo.  

Baseado no modelo tradicional de ensino, que se preocupava com o produto e não o 

processo de aprendizagem, realizado por tentativas e erros por parte dos professores em 

formação. Neste contexto fica evidente a separação entre teoria e a prática do ensino, sendo que 

neste período a prática se constitui como o elemento principal para assumir o ofício de 

professor.  Aperfeiçoar os conhecimentos, para uma melhoria na qualidade do ensino de uma 

forma geral, torna-se arcabouço essencial à docência. García (1999) define como objeto da 

formação docente: 

 

Os processos de formação inicial ou continuada, que possibilitam aos professores 

adquirir ou aperfeiçoar seus conhecimentos, habilidades, disposições para exercer sua 
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atividade docente, de modo a melhorar a qualidade da educação que seus alunos 

recebem. (GARCÍA, 1999, p. 26). 

 

 

Outro aspecto marcante neste período, em que as professoras se referem, é a questão 

social, visto que o Magistério era a única opção que as mulheres tinham para poder sair de casa, 

expressarem suas opiniões. As entrevistadas esclareceram que desde cedo, quando mocinhas , 

já existia por parte da família uma pressão para que a mulheres se formassem para serem 

professoras. Neste sentido para ser uma boa professora, bastava ter domínio do conteúdo e 

técnicas para sua aplicação, e principalmente o domínio da disciplina em sala. 

Durante a conversa, a pesquisadora perguntou se no perído em que lecionavam para 

ensinar os conteúdos de geometria à escola oferecia o livro didático. Elas respondem que sim, 

porém são vagas as lembranças em relacão aos nomes dos livros.  

Outra profissional que contribui com o estudo é a professora Madalena Albuquerque, 

a qual afirma que sempre gostou de ser professora e que cursou o Magistétio na década de 70. 

Faz questão de declarar: quando estudava o ensino era mais rígido, sem liberdade de falar, mas 

o ensino público era de qualidade e não precisava de escolas particulares, além de ter alimentos 

nas mesas. Hoje, segundo Professora Madalena,  algumas coisas se perderam e não há o 

investimento necessário para o Ensino Público: 

 

Sim, o professor tinha livro de matemática e utilizava o livro didático, mas não 

participavam da escolha. Os livros eram impostos a nós e os conteúdos: as quatro 

operações com a prova dos nove. No final do livro a geometria com o nome das figuras 

geométricas – linha reta e ângulos. Eu fui obrigada a aprender, pois trabalhava na 4ª 

série e naquela época, os professores davam todas as matérias.   Só na 4ª série que eu 

pedi ajuda para os professores de matemática nas figuras de 8 e 11 lados. (Profª 

Madalena Albuquerque,  depoimento e fotosconcedidos à autora em 12/11/2017). 
 

Professora Crisodi também relata sobre o uso do livro didático de Matemática: 

 

Quando ministrava aulas, a gente tinha sim o livro didático, como hoje. Era muito 

usado pelos professores em sala de aula. Eu também já adquiri experiência pegando o 

livro que era usado pela própria escola. Quanto ao ensino da geometria eu não me 

lembro bem como a gente aprendia, mas eu sei que o magistério tinha o objetivo de 

nos ensinar como trabalhar as primeiras séries iniciais do ensino primário (Profª 

Crisodi Rezende, depoimento concedido à autora em  09/10/2017). 

 

 

Procurou-se saber a respeito do livro didático, se no período de 1967 a 1969, em que 

cursou o Magistério no Instituto Santa Marta, tinha a lembrança de algum livro. A professora 

Natalice disse que raramente se lembra, mas não se esquece do livro de Theobaldo Miranda 
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Santos, Metodologia do Ensino Primário, e de uma coleção que ensinava só geometria, mas não 

lembra o (a) autor (a).No dizer da ex-aluna Natalice,  

 

 
As aulas eram  monótonas, focalizando o conteúdo apresentado sem nenhuma forma 

criativa. Mas eu gostava! Na época a professora nos solicitava para ir ao quadro negro.  

O livro de geometria tinha capa azul, não lembro o nome, tinha o manual do professor 

e os livros de exercícios dos alunos. Sempre gostei, sem dificuldades (Profª Natalice 

Marcolan  depoimento concedido à autora em 27/11/2017). 

 

 

Quanto ao livro mencionado por Natalice vale lembrar que, de acordo com o que Silva 

(2014), Theobaldo Miranda Santos participou efetivamente dos movimentos acerca da política, 

da educação, nas questões éticas, morais ou religiosas. “Sua obra tinha princípios da Escola 

Nova a uma pedagogia católica, [...] seria a tática conformadora que permitiria a circulação das 

ideias e concepções cristãs católicas” (ALMEIDA FILHO, 2008). 

 

 

Figura 34:  Capa da 5ª edição do livro Metodologia do Ensino Primário.  

Fonte: Acervo do Instituto Santa Marta 

 

 

Sabe-se da importância que o livro didático representa na sala de aula, para os 

professores e alunos. De acordo com o depoimento da professora, o livro era basicamente o 

recurso pedagógico mais utilizado em sala de aula. Segundo Ribeiro (2003), o livro didático é 

instrumento de grande valor educacional no contexto histórico do Brasil, desde o período 

colonial, mas este instrumento era privilégio de poucos, apenas os poderosos da hierarquia 

tinham acesso. No dizer de Silva, (1996, p. 8) 
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O livro didático vem se constituindo, ao longo dos anos, em uma ferramenta de caráter 

pedagógico capaz de provocar e nortear possíveis mudanças e aperfeiçoamento na 

prática pedagógica: não é à toa que a imagem estilizada do professor apresenta-o com 

um livro nas mãos, dando a entender que o ensino, o livro e o conhecimento são 

elementos inseparáveis e indicotomizáveis.  

 

 

A valorização do livro didático no contexto educacional brasileiro ocorre diante do 

acordo MEC-USAID, estabelecido em 1966. Esse acordo propunha a edição de livros didáticos 

em grande escala para atender à demanda escolar em número de alunos (WITZEL, 2002 apud 

SILVA 1998). 

Nas décadas de 1970 e 1980, os livros didáticos assumiram um papel muito importante 

à prática pedagógica no sistema educacional brasileiro. A desvalorização do ensino público e a 

falta de qualificação profissional do educador contribuíram para o livro didático torna-se um 

instrumento de ensino indispensável e exemplo em excelência, capaz de uniformizar o currículo 

escolar. Contudo, ainda neste período, começaram a surgir questionamentos em torno da forma 

como eram abordados os conteúdos e produzidos os livros didáticos. 

Em relação à Professora Natalice,não se pode afirmar que a coletânea utilizada para 

análise é a mesma a que a professora se refere, porém, ao relatar sobre os livros que marcaram 

sua vida estudantil, as coincidências são muitas. Mas acredita-se quea coletânea analisada 

enquanto objeto de pesquisa tenha circulado por vários municípios de Mato Grosso, 

disseminando a geometria como um componente curricular atual e muito importante para o 

processo de aprendizagem dos alunos.  

Entende-se que nas décadas de 1960, 1970 e toda década de 1980,a geometria se fez 

presentes nas escolas mato-grossenses, porém, nem sempre bem vista e adotada pelos 

professores em sala de aula, por conta das dificuldades relacionadas a esse conteúdo. Acerca 

dos livros didáticos que as professoras mencionam durante os depoimentos, fica explicitado 

que a geometria era uma das últimas unidades do livro didático e muitas vezes deixada de lado, 

pela falta de conhecimento e compreensão do conteúdo por parte do professor.  

O livro escolar é um recurso didático, mas também fonte que permite revelar 

componentes do currículo escolar ao expressar valores, normas e conhecimentos próprios de 

uma época e de uma sociedade. Esse material didático, essencial na instrução escolarizada até 

os dias de hoje, articula um conjunto de saberes organizados, que consistem na representação 

da cultura com vistas a transmiti-la a quem se destina. 

Perguntou-se sobre as aulas de Matemática, especificamente sobre as de geometria 

como aluna do Magistério e depois pediu-se que relatassem como eram as aulas de geometria, 
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quais conteúdos ministravam para os alunos, as maiores dificuldades e se havia cursos de 

aperfeiçoamento para aprender os conteúdos de geometria. Respondem: 

 

As aulas de Matemática eram difíceis e tinha muitos problemas. Para aprender 

geometria tinhamos a régua, o compasso e o esquadro. Aprendi geometria com o Prof. 

João Neto. Ele passava problemas para acharmos a solução e construíamos as figuras 

geométricas conforme ele pedia.  Como professora, o livro didático era dividido por 

capítulos e a parte de geometria sempre vinha no final do livro, se o professor não 

fosse responsável e comprometido até pulava. O foco do livro eram as figuras 

geométricas que eram ministradas duarnte as aulas de Matemática. O conteúdo era a 

geometria plana, quase não me lembro mais (Profª Natalice Marcolan, depoimento 

concedido à autora em 27/11/2017). 

 
Para te falar a verdade nunca fui boa de Matemática, não gostava da área de exatas, 

mas quando comecei a lecionar eu fazia o possível e o impossível para preparar 

atividades que chamasse atenção dos alunos como: bingo, joguinhos. Até porque 

quando o aluno não gosta de determinada disciplina, ele também automaticamente 

liga isso ao professor e não gosta também do professor. Por isso tem que ser criativo 

nessa hora, para que o aluno aprenda e para que também goste da disciplina. Enquanto 

aluna do Curso de Magistério procurava ser assídua às aulas, prestar bastante atenção 

aos conteúdos apresentados pelos meus professores, fazer os trabalhos, desta forma 

aprendia para que depois quando fosse dar aula já tivesse  um pouco de conhecimento 

adquirido durante o Curso de Magistério (Profª Edina Santos, depoimento concedido 

à autora em 18/11/2017). 

 

Na minha época, eu não melembro dos cursos de formação específico para o ensino 

da geometria, não. Até aqui mesmo, no centro pedagógico de Barra do Garças, eu fiz 

curso de Matemática. Quando eu  fiz o primeiro curso de Licenciatura curta em 

Matemática a gente não tinha esses grandes ensinamentos das aulas de geometria não. 

Claro que tinha as colocações, mas não eram cursos específicos para geometria. A 

gente que tinha que trabalhar com as séries iniciais.  Você mesmo tinha que ir 

encontrando as maneiras mais fáceis de ensinar a geometria , através do material que 

a gente dispunha na sala de aula, como quadro, a mesa. A própria sala de aula e ou 

com papéis dobraduras (Profª Crisodi Rezende, depoimento concedido à autora em  

09/10/2017). 

 

 

As ex-alunas e professoras deixaram evidente a dificuldade que têm em relação à 

disciplina de Matemática e principalmente com a geometria. A constatação é que a Matemática, 

desde os tempos mais remotos, é concebida pela sociedade como um dos principais 

conhecimentos que o ser humano deve adquirir, porém, pelos depoimentos, observou-se a 

forma como os conteúdos são trabalhados, os quais ficam distante do cotidiano da maioria das 

pessoas. 

Isso pode ser creditado aos métodos trabalhados de forma abstrata, para ensinar os 

conteúdos, ou seja, sem relação com a realidade do aluno, não permitindo que este consiga 

abstrair os conceitos. Desse modo, acredita-se que o aluno não consiga associar o conteúdo 

abordado em sala de aula com uma situação que possa surgir na sua vida cotidiana. Em relação 

à geometria, a situação fica ainda mais complexa por ser deixada de lado: consta nos 

depoimentos que a geometria era a última unidade do livro, deixando muitas vezes de ser 
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ministrada pelo professor.  Não obstante, Bulos (2011) adverte que a geometria deve ser vista 

por um novo prisma:  

 

A geometria pode ser o caminho para desenvolvermos habilidades e competências 

necessárias para a resolução de problemas do nosso cotidiano, visto que o seu 

entendimento nos proporciona o desenvolvimento da capacidade de olhar, comparar, 

medir, adivinhar, generalizar e abstrair (BULOS, 2011, p.5). 

 

 

Segundo a autora, a geometria deve ser apresentada à criança desde a infância, a qual, 

mesmo sem saber noções geométricas, manipula objetos, classificando entre suas formas como: 

os que rolam os que se podem empilhar, os que encaixam, entre outros. Mesmo sabendo dessa 

importância, durante décadas muitos professores não conseguem visualizar esse potencial na 

criança e a necessidade de planejar aulas que envolvam a geometria, desmistificando o 

estereótipo do ensino da geometria como algo impossível de aprender.   

Outro aspecto a ser considerado é a falta de cursos preparatórios para subsidiar o 

trabalho do professor em relação ao ensino da geometria. Os depoimentos evidenciam que o 

ensino da geometria foi cumprido no planejamento escolar.  Por outro lado, há a necessidade 

de não ser só mais uma mera repetição de conceitos e teoremas lineares, sequenciais e planos, 

como apontam a maioria dos livros didáticos, não proporcionando ao aluno uma dimensão mais 

abrangente e profunda que possibilite estabelecer relações teórico práticas. É fundamental que 

seja ofertada ao professor uma possibilidade de alternativas metodológicas com diversos 

recursos que auxiliem no processo de ensino e de aprendizagem dos conceitos geométricos. 

Para finalizar, retoma-se as perguntas sobre as aulas de geometria: como aprendiam e 

como preparavam as aulas, quais recursos utilizavam para ensinar os alunos. Respondem de 

forma muito espontânea, mas enfatizam que as lembranças são vagas, porém afirmam que as 

aulas de geomeria eram dinâmicas. 

 
Como todo ensino daquela época, e hoje eu não vejo grandes mudanças, porque tudo 

na educação é muito lento. O ensino da geometria era dado mais como uma decoreba 

mesmo. O professor escrevia na lousa o aluno copiava, decorava e ali era utilizado 

assim. Nas provas também eram cobrados aquilo que se ensinava, então era pouca 

coisa prática e eu acho que hoje a gente precisa trabalhar porque a criançada não tem 

mais essa paciência de ficar ali escrevendo, copiando e decorando e depois 

reproduzindo as respostas, mas eu não vejo isso mais nos dias de hoje, 30 anos depois 

eu vejo que a educação ainda anda a passos bem lentos mesmos (Profª Crisodi 

Rezende, depoimento concedido à autora em  09/10/2017). 

 

Naquele tempo existia uma semana no início do ano que era chamada de Semana 

Pedagógica.  Era feito o Planejamento Anual de ensino, muitas vezes pegávamos 

livros, apostilas e até mesmo um planejamento do ano anterior para se ter uma base 

do conteúdo trabalhados anteriormente, ai você ia selecionando aqueles conteúdos de 

maior relevância para o aprendizado dos alunos. Na geometria eram trabalhados 
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alguns conteúdos; figuras  geométricas, figuras geométricas planas, segmentos de reta, 

estudando linhas, triângulo, polígonos de três lados, quadriláteros, os polígonos de 

quatro lados, figuras circulares, circunferência e círculo (Profª Edina Santos, 

depoimento concedido à autora em 18/11/2017). 

 

A aula de Matemática era para prepararmos para o primário – fazíamos trabalhos para 

ensinarmos a didática da matemática – lembro-me da casinha de coelho feita de palitos 

de picolé para ensinar a criança a contar. Na época, as maiores dificuldades eram na 

geometria. Todas as nossas aulas envolviam teoria e prática – sempre com preparação 

de material didático e aplicação desse material com os alunos (Profª Madalena 

Albuquerque,  depoimento concedido à autora em 12/11/2017). 

 

 

Ao ser questionada como fazia para ensinar na prática os conteúdos de geometria e 

quais os recursos utilizava em sala de aula, a professora Madalena, neste momento, se reporta 

à presença da Matemática Moderna como um aspecto que facilitou o ensino dos conteúdos de 

geometria, conforme destaca o depoimento:  

 

Os livros de Matemática eram bem complexos no início, depois ficou mais simples 

com a Matemática Moderna, no início eram  muitos problemas, prova dos nove, 

depois operações inversas mais simples. A geometria trabalhava com desenhos, 

figuras confeccionadas e a escrita dos nomes das figuras. Eu procurava trabalhar com 

muito material didático – eu confeccionava. Planejava no caderno  para a semana 

inteira e depois plano diário com objetivo e ações, os alunos confeccionavam o 

material didático (Profª Madalena Albuquerque,  depoimento concedido à autora em 

12/11/2017). 

 

 

Os relatos foram fundamentais para a compreensão do ensino da geometria em tempos 

de outrora, evidenciando a falta de preparo para os professores, mas, por outro lado, conteúdos 

que se fossem comparados aos dias atuais seriam muito mais presentes. Quando a régua, o 

compasso e o esquadro são mencionados, ao observar-se as salas de aulas na atualidade, são 

poucos os docentes que ainda fazem uso desse recurso. É evidente que existem outras formas 

de trabalhar os conceitos geométricos, por isso pode-se concordar com os sujeitos da nossa 

pesquisa, quando afirmam ser muito comum que a geometria seja deixada para o final do 

planejamento, que não raro terminam o ano sem tratar do assunto.  

Não se pretende fazer nenhum julgamento, mas, ao que tudo indica, a falta de formação 

dos professores e a insegurança em relação às formas de ensinar a geometria fazem com que se 

adie ao máximo possível a apresentação desses conteúdos aos alunos. Quando são trabalhados, 

geralmente as práticas não são as mais adequadas. 

A proposta de se trabalhar a geometria deve ir além da manipulação de objetos e da 

observação de figuras, rompendo de vez o equívoco das representações planas e de sólidos 

tridimensionais, como se ambos não estivessem presentes simultaneamente na nossa vida.  Há 
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evidências de que a geometria esteve presente nas escolas públicas de Mato Grosso, sendo 

trabalhada na época com os recursos disponíveis, de acordo com os depoimentos acima citados. 

Mesmo assim contribuiu para a compreensão da cultura escolar vigente, as transformações que 

ocorreram materializadas nos vestígios de um passado histórico recente e as forma como 

professores e alunos de apropriaram dos ideários da escola primária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - A PRESENÇA DA GEOMETRIA NA ESCOLA PRIMÁRIA DE MATO 

GROSSO 

 

 

O passado é um imenso pedregal que muitos gostariam de 

percorrer como se de uma autoestrada se tratasse, enquanto 

outros, pacientemente, vão de pedra em pedra, e as levantam, 
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porque precisam saber o que há por baixo delas 

(SARAMAGO,2008). 

 

 

3.1 - Contextualizando a História das disciplinas escolares 

 

 

Baseado nos estudos de Pinto (2014) e Chervel (1990) delineou-sebrevemente o 

percurso histórico das disciplinas escolares. De acordo com Pinto (2014),“A história das 

disciplinas escolares, uma das mais recentes ramificações da história da educação, vem 

proporcionando um novo olhar ao ensino dos conteúdos escolares”. A autora clarifica que o 

historiador francês André Chervel (1990) é um dos maiores representadores do assunto por 

considerar “que as disciplinas são produções escolares configuradas para transformar o ensino 

em aprendizagem (2014, p. 125)”.  

Chervel (1990), em sua obra “História das disciplinas escolares: reflexões sobre um 

campo de pesquisa”elucida que até o fim do século XIX a terminologia disciplina tinha o 

sentido de vigiar os comportamentos que podiam comprometer a ordem e os bons costumes 

implementados nas instituições.  

Sobre a constituição das disciplinas, Chervel afirma não ter sido Oresme71 como dizem 

os dicionários etimológicos, a utilizar pela primeira vez a palavra disciplina no sentido de 

“conteúdo de ensino”. Chervel (1990), ao contrário, declara que do século XIV ao XIX o termo 

desapareceu, ressurgindo cinco séculos depois, período em que se tornou elemento de uma nova 

concepção. Nessa época, o termo “conteúdos de ensino passou a ser designado como a instrução 

que o aluno recebe do mestre” (1990, p. 178-179). 

Ainda segundo o autor: 

 

A disciplina escolar é então constituída por uma combinação, em proporções 

variáveis, conforme o caso, de vários constituintes: um ensino de exposição, os 

exercícios, as práticas de incitação e motivação e um aparelho docimológico, os quais, 

em cada estado da disciplina, funcionam, evidentemente em estreita colaboração, de 

mesmo modo que cada um deles está, à sua maneira, em ligação direta com as 

finalidades. (CHERVEL, 1990, p. 207). 

 

 

 O historiador avulta que uma disciplina tem o significado de atribuir métodos e impor 

regras com o objetivo de atingir os diversos modos de pensar, de conhecer e da arte. Para ele, 

                                                           
71 Considerado um dos maiores pensadores do século XIV e precursor da geometria Analítica, Nicolau de Oresme 

antecipou-se a Descartes na Teoria das Coordenadas foi ele quem utilizou pela primeira vez um gráfico para 

representar numa direção o tempo e na outra a velocidade de um elemento em movimento (CHERVEL, 1990, 

p.222). 
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as disciplinas escolares nascem dentro das escolas com suas culturas, estratégias e concepções, 

ligadas ao conhecimento científico. Idealiza a escola como um órgão que satisfaz a uma 

dialética particular, abrangendo o envolvimento das diversas partes que a compõem, mas, acima 

de tudo, deve ser interpretada como espaço de produção de seus próprios saberes.  

Afirma que as disciplinas, quando analisadas em si mesmas, tornam-se entes culturais 

que perpassam as muralhas da escola, adentrando na sociedade e muitas vezes desempenhando 

influência sobre a cultura de sua época. Ainda confere às disciplinas sua inseparabilidade com 

as intenções educativas (CHERVEL 1990).  

O autor destaca os estudos históricos das disciplinas escolares, mostrando que,diante 

das disposições gerais atribuídas pela sociedade à escola, os professores dispõem de uma ampla 

liberdade de manobra, como ressalta Julia (2002). O professor não é o agente de uma didática 

que lhe seria imposta de fora. Mesmo sendo pressionado, ele sempre tem a possibilidade de 

questionar a natureza de seu ensino (JULIA, 2002).  

Julia (2002) ainda explana que a História da Educação, na atualidade, centraliza sua 

atenção nos arrolamentos entre sucesso na escola e legado sociocultural. Explica que novos 

olhares na perspectiva historiográfica começaram a voltar-se para os métodos de ensino das 

diversas disciplinas. Procurando ter uma nova compreensão das ações exercidas na escola, os 

investigadores desse novo modo de fazer pesquisa produzem cada vez mais uma história que 

se comprometa com a movimentação de elementos culturais, construídos pelos sujeitos, em 

distintos momentos em ambientes escolares.  

Pinto (2014) elucida que no Brasil a renovação da história da educação tem avançado 

pela via da história das disciplinas escolares72, em relação à produção de um conhecimento 

histórico das práticas que se realizam no interior da escola, trazendo novas problematizações 

acerca dos saberes escolarizáveis (2014, p.17). 

Ponderando as considerações da autora, faz-se necessário entender a disciplina escolar 

como um dos métodos utilizados na escola. Segundo Valente (2009), a obra de Chervel narra 

esse processo de constituição das disciplinas escolares: “Esse processo é chamado de 

disciplinarização, sendo entendido como uma ação histórica do cotidiano escolar na fabricação 

das diferentes disciplinas escolares” (2009, p. 17).Para o historiador, o ambiente é o único 

espaço de interesse para a produção das disciplinas escolares, organizadas a partir de teorias, 

                                                           
72Uma referência importante da temática é o livro História das Disciplinas Escolares no Brasil: contribuições 

para o debate, organizado por Marcus Aurélio Taborda de Oliveira e Serlei Maria Fischer Ranzi (OLIVEIRA; 

RANZI, 2003). 
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práticas, ideias, ritos, paradigma, dentre outros, que segundo os historiadores, seria a Cultura 

Escolar.  

Viñao (2007) define a cultura escolar como sendo um conjunto de hipóteses, conceitos, 

princípios, normas, arquétipos, protocolos, inércias, costumes e estágios ao longo do tempo, 

que baseiam memórias, regularidades e preceitos. “A cultura escolar seria, em síntese, algo que 

permanece e dura; algo que as sucessivas reformas só arranham de leve, que a elas sobrevive, 

e que constitui um sedimento formado ao longo do tempo” ( VIÑAO, 2007 p. 87). 

Contudo, em seus estudos, Pinto (2014, p. 135 apud De Certeau 1994) destaca o que 

o autor diz sobre aspráticas: são permeadas o tempo todo por “estratégias” de poder e “táticas” 

de consumo criativo, relações conflituosas presentes em uma cultura73 escolar, seja pelas 

imposições oficiais a partir de normativas, em que os “sem poder” movimentam-se a partir de 

estratégias de sobrevivência.  

Outra ênfaseé a concepção de Ory (2004, p. 14, apud Pinto 2014, p. 128), quando 

afirma que a cultura se resume no conjunto de representações próprias da sociedade. Segundo 

o autor, a História Cultural contribui para a simbologia e leva o significado de “desenterrar”, 

diferenciando-se  justamente por agregar princípios da literatura como saber distinguir um  texto 

literário de um texto que acompanha o principal. Assinala o autor: “nesse momento eu não 

escrevo um livro, escrevo um texto que por sucessivos patamares, do editor ao livreiro, tornou-

se que você lê nesse instante, um livro” (2004, p.14).  

A finalidade de uma história, segundo Pinto (2014), é colaborar na e para a educação, 

desnudando “verdades” que não se modificam em relação a subsídios culturais. A matemática 

escolar é um modelo primoroso, pela intensa feição concedida a ela na sociedade, ao ser 

avaliada como um saber para poucos e comumente reforçada nos ambientes escolares. 

Por isso, há a necessidade de se trabalhar na perspectiva da História Cultural, cujo 

objetivo é compreender o sentido de termos como apropriação e cultura escolar, além de tantos 

outros, porque localizar esses documentos escolares é “adentrar a caixa preta da escola tentando 

enxergar vestígios, padrões de seleção e tratamento dos conteúdos a serem ensinados, uma 

                                                           
73Para Ory (2004, p. 9, apud Pinto 2014, p. 128), a palavra cultura é posteriormente utilizada na tradição intelectual 

alemã como kultur, uma forma de civilização. Ainda segundo o mesmo autor, na definição qualificada de 

antropológica, a cultura se resume no conjunto de representações próprias a uma sociedade e o significado mais 

coerente de uma história cultural seria a forma de uma expressão, considerando que “o representativo é colocar a 

priori um funcionamento traduzível, menos através de uma metáfora espacial – dois níveis – mais através do 

temporal – dois tempos; é, sobretudo, enfatizar uma dinâmica que ao uni-los, os distingue” (ORY, 2004, p. 9). Fc: 

Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 14, n. 41, p. 125-142, jan./abr. 2014 
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prática investigativa que vêm mobilizando novos olhares para a escola (PINTO, 2014, p. 130).” 

Ademais a autora diz que esse tipo de pesquisa trata-se de: 

 

Uma abordagem investigativa que, desde os anos de 1960, vem se 

consolidando em vários países, tendo em vista a busca de maior transparência 

das relações entre normas e práticas desenvolvidas pela escola na formação do 

cidadão, enfim, de compreender a cultura escolar de um tempo e espaço (2014, 

p. 131). 

 

 

Fundamentado nessas assertivas, aponta-se o que diz Valente (1999) sobre a pesquisa. 

Para ele, os pesquisadores devem ir além dos documentos oficiais, entretanto, por esse campo 

de pesquisa ser relativamente novo “todo cuidado é pouco face à compreensível ansiedade de 

obtenção de respostas, que já faz algum tempo, de um modo ou de outro, vêm sendo cobradas 

a respeito da origem, significado e status epistemológico de tal saber (1999, p. 1)74”. 

Porém, como indica Valente (2011) “no Brasil, a preocupação com a função da 

disciplina História da Matemática na formação do professor de Matemática aparece no I 

Encontro Paulista de Educação Matemática (I Epem) realizado na cidade de Campinas, em 

outubro de 1989 (2011, p. 628)”. O autor lembra que nessa época, no curso de Licenciatura em 

Matemática, a disciplina História da Matemática tinha pouca oferta. No mesmo encontro, 

Miguel e Brito (1996) citados por Valente (2011) avultaram ser: 

 

Lamentável a ausência da disciplina História da Matemática, quer na quase 

totalidade dos currículos de licenciatura, quer na quase totalidade dos cursos 

de magistério” e que há pequena oferta de cursos de História da Matemática 

para professores em exercício lamentaram a ausência da disciplina História da 

Matemática, quer na quase totalidade dos currículos de 

licenciatura(VALENTE, 2011, p. 629) 

 

Uma demanda tão importante em torno das finalidades de uma disciplina são os 

impactos ocasionados pelas reformas na educação, de modo particular, as mudanças de 

materiais de ensino e na organização curricular (2010, p. 15). Das mudanças mencionadas, qual 

delas tem provocado maior impacto em uma disciplina?  

Para Oliveira Filho (2013), os impactos que instigaram acerca do ensino da 

Matemática foram causados pelas quatro principais reformas no campo da educação: Reforma 

Francisco Campos (1931); na Reforma Gustavo Capanema (1942); na Lei de Diretrizes Bases 

da Educação Nacional (1961); na Lei 5.692/71 (1971).  

                                                           
74Esse texto é uma adaptação do trabalho apresentado na 19ª Reunião Anual da ANPEd, em 1996, e representa 

ainda um extrato do Capítulo VI do livro Uma história da matemática escolar no Brasil (1730-1930). 
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Porém, no dizer de Pinto (2014), “em relação à última fase investigada, o estudo aponta 

a perda de estabilidade da disciplina com a chegada do Movimento da Matemática Moderna 

(MMM) e ausência de padrão nas formas como os autores apropriaram-se da Matemática 

Moderna” (2014, p. 38). 

O conflito da inclusão da Matemática Moderna na escola primária foi grande, porque 

uma das propostas era que houvesse uma clara articulação entre o ensino primário e o 

secundário. Outro ponto que gerou agitação, segundo Pinto75 foi porque no momento da 

divulgação do movimento, na década de 60, a disciplina, enquanto componente curricular, 

titubeava entre o disciplinamento mental e a preparação para a vida prática. Com esses dois 

fins, a autora indaga: como ficou a Aritmética no ensino primário e a inserção do Movimento 

da Matemática Moderna?” 

Em tempos de Movimento da Matemática Moderna, o Grupo de Estudos do Ensino da 

Matemática (GEEM) ministrou vários cursos destinados aos docentes, sob a coordenação do 

professor Osvaldo Sangiorgi, personagem principal desse movimento, que apostava na 

importância de ações para estruturar a Matemática Moderna desde a escola primária.  

Essas ações consistiram em palestras, cursos de férias e cursos de aperfeiçoamento, 

baseados na Psicologia da aprendizagem. Os cursos tinham como finalidade divulgar a 

Matemática Moderna para professores primários e secundários (BURIGO, 1989). O resultado 

dessas atuações foi a publicação de livros didáticos, pelo GEEM, para atender ao ensino 

primário e secundário.  

Retomando um pouco da história, em 1934, o grupo chamado Nicolas Bourbaki76, 

composto por educadores matemáticos vindos da França, propuseram a escrita da obra “Análise 

Matemática” a fim de organizar essa disciplina como um todo. No início, a proposta não foi 

considerada relevante, porém com o tempo ganhou credibilidade e foi possível efetivar essa 

organização.  

O referido grupo, de acordo com os estudos de Oliveira e Silva (2008), considerava a 

Matemática como um edifício dotado de uma profunda unidade, sustentada pela teoria dos 

conjuntos e hierarquizada em termos de estruturas abstratas, entre elas, algébricas e topológicas. 

                                                           
75 Texto: Tradição e Modernização da Matemática da Escola Primária. Pinto, Neuza Bertoni – PUCPR - Gt-19: 

Educação Matemática. Disponível Em: Http://Www.Anped.Org.Br/Sites/Default/Files/Gt19-4721-Int.Pdf 
76Por concepção bourbakista da Matemática entende-se aquela originada dos trabalhos do Grupo Bourbaki, nome 

de um grupo de matemáticos, formado em meados dos anos 30, na França. No entender desse Grupo, deve-se 

conceber a Matemática a partir de sua unidade, do método axiomático e do conceito de estrutura (VALENTE, 

2008). 
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O Movimento da Matemática Moderna77 (MMM) contribuiu para que o grupo adquirisse 

autonomia, tanto em nível nacional quanto internacional, favorecendo as mudanças no ensino 

de Matemática, na década de 1960.  

Várias pesquisas indicam que, nas décadas de 1960 e 1980, as primeiras discussões 

foram organizadas pelas regiões sudeste, sul e nordeste78. Por intermédio de grupos com as 

siglas GEEM de São Paulo, NEDEM do Paraná, GEEMPA do Rio Grande do Sul, GEPEMAT 

de Mato Grosso, formados por professores de Matemática, foram responsáveis pela 

oficialização da Matemática Moderna em várias regiões do país. 

Os estudos apontam que esses grupos tinham algumas particularidades em comum, 

como, por exemplo, o início do movimento a partir de ações individuais de professores, bem 

como a vontade de transformar o ensino de Matemática neste período. 

Os dois grupos - GEEM e NEDEM - se constituíram no início da década de 1960, 

juntamente com o movimento, os quais influenciaram na propagação do MMM em seus 

respectivos estados. O GEEM, grupo coordenado pelo Professor Osvaldo Sangiorgi, foi o que 

obteve maior evidência no Brasil. O movimento durou até o final da década de 1970, deixando 

lacunas que merecem ser investigadas.  

Neste sentido, nossa pesquisa contribui para amenizar tais lacunas quando propõe o 

estudo da geometria como parte inerente da disciplina de Matemática.Embora tenhamos como 

foco as décadas de 1960 e 1970, a busca por indícios sobre esse ensino começa no início do 

século XX, quando surgem as primeiras inquietações por parte de muitos professores com o 

ensino de Matemática.  

As inquietações despontaram mais intensamente durante o IV Congresso Internacional 

de Matemática, realizado em Roma no ano de 1908. Na época foi instituída uma comissão 

internacional para analisar o ensino de Matemática desenvolvido em vários países da qual Felix 

Klein79 fez parte, o que possibilitou a divulgação de seu experimento desenvolvido na 

Alemanha com a “Meraner Reform”80.  

                                                           
77 Esse movimento internacional teve sua gênese nos Estados Unidos, no final da II Guerra Mundial. No ano de 

1945, as tensões entre as duas superpotências econômicas e militares saídas da II Guerra, EUA e URSS, 

determinaram no pós-guerra, o período que conhecemos por Guerra Fria (ALVES, 2005). 
78Região sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro), sul (Curitiba e Porto Alegre) e nordeste (Bahia, Fortaleza, Natal e 

Recife) 
79Felix Christian Klein foi um matemático alemão. Seu trabalho incidiu na geometria não-euclidiana e nas 

interligações entre a teoria dos grupos e a geometria. 
80O ensino de Matemática até o final do século XIX passou por inúmeras crises em vários países europeus. Na 

Alemanha, por ser dividida em dois Estados independentes, cada um tinha seu próprio sistema de educação. Klein  

iniciou, na Alemanha, um movimento de professores para a modernização e unificação do ensino de Matemática 

no secundário conhecido como “Meraner Reform” (WIELEWSKI, 2008). 



122 
 

Tal experiência serviu de base, para que, quase 50 anos depois, fosse dado início ao 

projeto de universalização do Movimento da Matemática Moderna (MMM). Uma das 

proposições do movimento trazia em seu bojo a sugestão de inserção de conteúdos matemáticos 

no currículo que não faziam parte do programa escolar, como por exemplo, as estruturas 

algébricas, teoria dos conjuntos e as transformações geométricas. 

No período do Movimento da Matemática Moderna, o mundo passava por grandes 

transformações culturais, políticas, sociais e econômicas. O período que sucedeu a II Guerra 

Mundial ocasionou efeitos como a proposição de massificar o ensino básico, o crescimento do 

ensino superior, a ampliação das ofertas de trabalho, os significativos progressos no que diz 

respeito às tecnologias. Com a mudança da agropecuária, até então a base econômica do país, 

para uma economia industrializada, surge a necessidade de mão-de-obra qualificada.  

Miorin (1998) publicou a obra “Introdução à história da Educação Matemática”e faz 

apontamentos essenciais da História do ensino da Matemática no Brasil. Identifica e estuda as 

influências do Movimento da Matemática Moderna no país e se refere ao ensino da Matemática 

como o caminho para a modernização.  

No capítulo segundo da sua obra, a autora tece críticas à inserção de novos conteúdos 

no contexto escolar:  

 

O descompasso existente entre a Matemática ensinada nessas escolas e os estudos 

desenvolvidos nas universidades, estes baseados nos novos avanços da Matemática, 

enquanto aquela ainda limitada aos antigos foi um dos argumentos utilizados pelos 

reformadores para introduzir novos conteúdos. (MIORIM, 1998, p.50). 

 

 

Para a autora era preciso preparar o trabalhador para utilizar as máquinas e só existia 

uma maneira,“formar técnicos especializados, através do conhecimento dos últimos avanços da 

ciência que pudessem tornar modernas as técnicas de produção” (MIORIM, 1998, p.51).  

No entanto, a modernidade proposta na ocasião estava relacionada a uma nova 

matemática que surge, no momento de um novo contexto sócio histórico e econômico e 

suscitava uma análise mais austera do movimento com dados quantitativos que pudessem aferir 

e antecipar. O cenário assim delineado assegurava toda a autoridade do conceito de “moderna” 

por considerar essa “nova matemática” de Euclides (MIORIM, 1998, p.104).  

Neste contexto, a educação passa a ser alvo de novas propostas, para atender a essa 

nova demanda, pois todos esses acontecimentos estavam submetidos ao regime militar. Nessa 

conjuntura, todos os discursos tinham como base ideológica a modernização e desenvolvimento 
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do país, em detrimento do aumento das desigualdades, agravando significativamente os demais 

problemas sociais. 

Os investimentos na educação que já não eram suficientes, com a ditadura foram 

diminuindo e afetando a qualidade educacional, comprometendo todo o processo ligado à 

educação, desde o cotidiano do chão da escola até a formação de professores. Na disciplina de 

Matemática a condição era ainda pior, uma vez que não havia professores habilitados 

suficientes para atuar na área.  

A ideia de expansão dos conhecimentos para todas as pessoas desagrada a classe 

dominante por entender que a “arte culta” não era para todos, confirmando a ideia do século 

XVIII, época em que a escola foi pensada para poucos. Para essa classe tinha que continuar a 

separação entre aqueles que pensavam e os que faziam.  

Neste contexto surgem inúmeras escolas com a finalidade de atender níveis sociais 

diferentes, deixando explícito o papel das escolas para a classe subalterna: 

 

Equipar os imaturos dessas camadas com as indispensáveis habilidades instrumentais 

constituídas pela leitura, escrita e o cálculo, e com algumas informações gerais e 

hábitos e atitudes que tornassem trabalhadores eficientes e membros úteis da 

comunidade nacional (MIORIM, 1998, p.53). 

 

Apesar da distância dos grandes centros, em Mato Grosso, o cenário educacional não 

foi diferente. Com o desenvolvimento na sociedade e a expansão escolar em todo território 

nacional, esse avanço contribuiu para alterar a estrutura curricular nas escolas,inserindo 

modernas disciplinas nos currículos e  principalmente sobre a importância do ensino da 

Matemática. 

 

 

3.2 -  O livro didático como fonte de pesquisa 

 

 

Desde os tempos mais remotos, o livro é uma das mais revolucionárias invenções do 

homem.O homem já registrava seus escritos em barro cozido, dando origem aos primeiros 

livros que posteriormente foram sendo modificados até chegarmos às atuais formas de 

impressão mecanizadas. De maneira que a história do livro se confunde com a história da 

humanidade (2002. p.7). 

Corrêa (2000) afirma que o livro permite um olhar apurado para o chão da escola, 

partindo da análise em seu interior. Ainda destaca que são três os principais motivos que 

definem o que ela denomina de “[...]o anonimato do livro didático. O primeiro deles refere-se 
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à sua natureza, que determina em certo sentido o seu destino final (p. 12).” E menciona o 

desprezo que o Brasil tem em relação à memória do livro didático. O segundo relaciona-se à 

especificidade da leitura, que é profundamente marcada por sua natureza. O terceiro motivo 

para Corrêa diz respeito ao tratamento que é dado à memória de modo geral e em particular na 

educação. “Deve-se a um tipo de mentalidade dominante no Brasil” (CORRÊA, 2000, p. 11).  

Por isso ao se analisar a coletânea que circulou em Mato Grosso a partir de 1969, teve-

se o cuidado de retomar, mesmo que brevemente, as Tendências Liberais disseminadas no 

contexto histórico desse período,sendo considerada uma referência nacional para as escolas 

públicas do país, embora tenha também influenciado a educação no Estado de Mato Grosso, 

nos primeiros cinquenta anos do século XX (JACOMELLI, 1998).  

A Tendência Liberal era considerada o aparelho de ação da classe burguesa e tinha 

como princípio o respeito à individualidade, à liberdade e à democracia. Porém, estava fundada 

na desigualdade herdada da ordem capitalista, que, espreitando as desigualdades “naturais”, se 

consubstanciava numa nova sociedade hierarquizada, porém justa e para tanto “aberta” 

(XAVIER, 1990, p. 60-61).  

Neste contexto, entende-se que ao resgatar este momento histórico busca-se 

compreender os métodos utilizados pelos professores ao ministrarem suas aulas. Sabe-se que a 

educação foi submetida neste período, ora pela tendência conservadora, ora pela renovada não 

diretiva. Essas doutrinas ou tendências até hoje estão presentes nas ações pedagógicas dos 

docentes, “ainda que estes não se deem conta dessa influência” (LIBÂNEO, 2003, p. 6).  

Para o autor, a Pedagogia Liberal defende o pensamento de que a escola tem a 

finalidade de submeter indivíduos em condições adequadas para desempenhar “papeis sociais, 

de acordo com as aptidões individuais. Para isso, precisam aprender a adaptar-se aos valores e 

às normas vigentes na sociedade de classes, através do desenvolvimento da cultura 

individual”(LIBÂNEO, 2003, p. 22).  

Ainda afirma que o realce dado à cultura individual camufla as desigualdades sociais 

ao disseminar a ideia de oportunidade igual para todos. A história demonstra claramente que a 

educação, nos moldes da doutrina liberal, começou com a tradicional e por razões de 

recomposição da hegemonia da burguesia, evoluiu para a pedagogia renovada (também 

denominada escola nova ou ativa), o que não significou a substituição de uma pela outra, pois 

ambas conviveram e convivem na prática escolar (LIBÂNEO, 2003). Segundo o autor: 

 

O termo liberal não tem o sentido de "avançado", ''democrático", "aberto", 

como costuma ser usado. A doutrina liberal apareceu como justificativa do 

sistema capitalista que, ao defender a predominância da liberdade e dos 
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interesses individuais na sociedade, estabeleceu uma forma de organização 

social baseada na propriedade privada dos meios de produção, também 

denominada saciedade de classes. A pedagogia liberal, portanto, é uma 

manifestação própria desse tipo de sociedade (2003,p. 5-6). 

 

 

Percebe-se que os métodos utilizados nas décadas de 1960 e 1970 se distinguiam e 

balizavam em seus aspectos sociais, econômicos e políticos da época, na conjuntura do regime 

militar no Brasil. O comando militar estabeleceu sua finalidade de transformar a maneira de 

pensar e de agir das pessoas, passaporte para a manutenção do sistema em vigência que, 

comumente, acontece por meio da educação ou da imposição. A educação apresentou seu 

movimento assinalado pela criação de um estruturalismo jurídico na década de 1970. O que se 

observa então é que, neste período, o regime militar reduziu o papel do cidadão.  

A respeito da função e das aspirações da LDB 5.692/71, tornou-se evidente a oferta de 

uma educação utilitarista81, pensada para a classe operária com a finalidade de formar mão de 

obra especializada e barata: “Portanto, era condição necessária ao atendimento do mercado a 

formação de um exército de reserva com um mínimo de formação profissional” (2013, p. 2). 

A partir deste contexto histórico em que o Brasil estava inserido, reporta-se aos 

princípios adotados pelas autoras da coletânea “Criança, Geometria, Aritmética” (MOLINA e 

RICO, 1969), para uma melhor compreensão da análise que posteriormente será feita. 

Segundo as autoras,seria importante priorizar a estimulação do pensamento e da ação, 

dar importância à formação da personalidade da criança, dotá-la de certo número de 

conhecimentos e técnicas, desenvolver habilidades à medida que se processa a aquisição dos 

conhecimentos.  

Em consonância ao que foi dito anteriormente, os livros didáticos, de modo geral, 

revelam enormes elementos que constituem a movimento histórico das disciplinas no Brasil. 

Neste caso, mergulhou-se na historiografia da geometria, com vistas a vislumbrar fecundas 

obras didáticas futuras. Reitera-se que a atenção dada à coletânea não implica que ela seja a 

única fonte histórica.Neste caso, os livros fornecerão elementos para que se compreenda como 

o professor ensinava geometria e como os conteúdos eram trabalhados nas escolas de Mato 

Grosso. Apesar dos relatos, não se confirma a hipótese de que esses livros estiveram presentes 

nas escolas de Barra do Garças82, porém foram inventariados na Escola Estadual Liceu 

Cuiabano, circulando pelas escolas de Mato Grosso. 

                                                           
81Uma educação que prepara as pessoas para as relações de mercado é uma das causas do grande preconceito verificado no 

ambiente escolar. A opinião é do relator da Organização das Nações Unidas (ONU) pelo Direito à Educação, Vernor Muñoz,  
82 Essa coleção possivelmente circulou em Mato Grosso a partir de 1969.  
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Pinto (2009),em seu artigo“Um estudo sobre o uso dos livros didáticos de Matemática, 

trata de um material escolar permeado por uma concepção de educação, de ensino e de 

aprendizagem, portanto, uma produção que remete o leitor ao lugar de onde fala o autor”(2009, 

p. 63). 

Nas palavras da autora, diante das diversas probabilidades que um livro didático 

proporciona, compete ao historiógrafo reconstruir as formas que diferenciam as áreas explicitas 

e as conjunturas da efetivação da obra. Essa obra deve apresentar o espaçamento entre as 

normas prescritas pelo autor e os métodos considerados pelos aprendizados visíveis e jeitos de 

decodificar o texto (Chartier, 1999). 

Chervel (1988) também faz várias menções de caráter teórico-metodológicas no que 

concerne o uso dos de livros didáticos como mananciais para historiar sobre a Educação 

Matemática. Assevera o autor que em um determinado período, todos os livros didáticos "dizem 

a mesma coisa, ou quase isso" (1988, p. 143). A esse acontecimento o autor chamou de vulgata. 

 

Os conceitos ensinados, a terminologia adotada, a organização da sequência de ensino 

e dos capítulos, o conjunto de exemplos fundamentais utilizados ou o tipo de 

exercícios praticados são praticamente idênticos ou apresentam pouquíssima variação. 

Essas poucas variações, que envolvem, por exemplo, um ou outro exercício ou 

exemplo, é que justificam as diferenças entre as produções didáticas. A similaridade 

entre essas produções é tão grande que o plágio é comum entre os textos didáticos 

(CHERVEL, 1990,  p. 203).  

 

 

Desse modo, o historiógrafo de uma disciplina confronta-se ao inventariar as fontes e 

ao estudar o trajeto histórico de um conhecimento escolar, com períodos em que a obra didática 

se expõe de maneira constante, portanto, qualificados como uma “vulgata” escolar. Para o autor 

é mais frequente do que aparenta, na história de uma disciplina, entretanto, “há momentos em 

que, impulsionado pelos mais diversos determinantes, o historiador encontra produções que 

intentam dar origem a um novo modo de organização do ensino” (CHERVEL, 1990, p. 142).  

 

3.3 - A importância do Método Intuitivo para a geometria 

 

Silva e Valente (2013), no artigo “O ensino de geometria nos anos iniciais: história e 

perspectivas atuais”, apresentado no XI Encontro Nacional de Educação Matemática83, fazem 

uma extensa narrativa das variadas geometrias presente na escola primária. Buscam subsídios 

nas legislações sobre o ensino na escola básica por meio de análises de leis que recomendam 

                                                           
83XI ENEM realizado em Curitiba/PR em  julho de 2013. 
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os saberes que devem compor o ensino junto às normas. Fazem um cotejo entre manuais e livros 

didáticos que foram lançados de maneira a acatar as distintas determinações, considerando o 

que ela chama “diferentes vagas pedagógicas de cada período” (SILVA; VALENTE,  2013, p. 

197).  

Os autores explanam que a primeira lei a respeito da Instrução no Brasil após a 

Independência, promulgada no dia de 15 de outubro de 1827 determina no artigo 6º que:  

 

Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de arithmetica, pratica 

de quebrados, decimaes e proporções, as noções mais geraes de geometria pratica, a 

grammatica da lingua nacional, e os principios da moral christã e de doutrina de 

religião catholica e apostolica romana, proporcionados à comprehensão dos meninos; 

preferindo para as leitura a Constituição do Imperio e história do Brazil (COLLEÇÃO, 

1827). 

 

 

Percebe-se que na primeira Lei de Instrução de 1827, o Ensino Primário brasileiro 

destaca a importância dos conhecimentos gerais sobre geometria prática. Contudo, nem todos 

concordam com a presença desse saber. Os debates foram intensos e os parlamentares da Casa 

Legislativa, “que defendiam a inclusão da geometria venceram o debate e, desta forma, a 

disciplina foi inserida no rol de saberes a compor o ensino primário. No mesmo ano, as 

mudanças já faziam parte dos “Anais da Câmara e do Senado” ( p. 20). 

A obra intitulada “A instrução e o Império, Lei de 15 de outubro de 1827”, apresenta 

várias tentativas frustradas de oferta de instrução popular. Após sucessivos fracassos, aCâmara 

dos deputados acatou da Comissão Técnica um projeto de lei considerado “modesto”, criando  

“Escolas primárias em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, destacado nos Anais da 

Câmara e do Senado que travaram grandes discussões a respeito da inserção da geometria no 

ensino primário (p.180). 

De um lado, os defensores do ensino da Geometria no ensino primário, do outro lado, 

os desfavoráveis da sua inserção. Esses últimos pontuam os prováveis problemas que poderiam 

ocorrer em relação à falta de professores devidamente preparados para ministrar aulas de 

geometria: “Se exigirmos de um mestre de primeiras letras princípios de geometria elementar, 

dificultosamente se acharão; talvez apareçam muitos na Corte e nas províncias de beira-mar 

haja alguns; mas daí por diante haverá muito poucos ou nenhum” (MOACYR, 1936, p. 184). 

 De acordo com o projeto apresentado na Casa Legislativa, os professores ensinariam 

a ler, escrever e contar, além da gramática e conceitos morais e religiosos. Para as meninas 

seriam nomeadas mestras que as ensinassem, entre outros atributos, a bordar e costurar. O 
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deputado Ferreira França84 discutiu o método e propôs a prática das principais operações de 

aritmética e resolução de problemas de geometria elementar, como fora mencionado 

anteriormente.  No ano de 1829, a obra “Princípios do desenho linear compreendendo os de 

geometria prática, pelo método do ensino mútuo”, foi publicada.  Possivelmente essa obra tenha 

sido a primeira que decifrou o pleito da casa legislativa em favor de uma geometria prática para 

o ensino primário.  

Silva e Valente (2014, p. 26) afirmam que esse livro 85, conforme demonstra a Figura 

35, é uma adaptação da obra francesa assinada por Louis-Benjamin Francoeur, organizada por 

A. F. de P. e Hollanda Cavalvanti d´Albuquerque, um dos parlamentares presentes à polêmica 

da Câmara. Os autores majoram que a tradução emprega somente a primeira parte do livro e 

expõe particularidades: 

 

Acrescenta a expressão “geometria prática” não presente no original francês e as 

atividades selecionadas do original são propostas para o exercício de construções 

geométricas pelo desenho e não para o uso de régua e compasso. Trata-se de 

atividades em que os alunos são levados a desenhar à mão livre, as figuras 

geométricas, com a máxima precisão possível (SILVA e VALENTE, 2014, p. 26). 

 

 

 

Figura 35:Obra francesa publicada no ano de 1829 -  Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

Fonte: GHEMAT - http://www.unifesp.br/centros/ghemat/ 
Silva (2013) ilustra que as atividades propostas apresentavam roteiros de traços e retas, 

porém, os alunos aprendiam apenas por meio da observação, já que não possuíam os 

                                                           
84 Antonio Ferreira França (1771-1848) baiano, formado  em Matemática, Filosofia e Medicina. Ministrou aulas 

de Aritmética, Geometria e Grego. 
85O livro pertence ao acervo da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O livro traduzido por Holanda 

Cavalcanti de Albuquerque é minuciosamente analisado pela pesquisadora Gláucia Maria Costa Trinchão (2008) 

no desenvolvimento de sua tese de doutoramento (SILVA, 2013, p. 3). 

http://www.unifesp.br/centros/ghemat/
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esquadros86 que eram de uso exclusivo do professor. Segundo a autora, provavelmente essas 

tarefas constituem os primeiros exercícios de geometria no ensino de primeiras letras.  

Os autores esclarecem que em relação a geometria prática, proposta por Freire, ao se 

referir ao ensino de uma geometria elementar, os conceitos geométricos estariam diretamente 

ligados ao que é prático na vida. Ao que tudo indica, a súmula de Freire seria uma das primeiras 

a recomendar as construções geométricas com régua e compasso como exercícios para o ensino 

de uma geometria elementar (SILVA e VALENTE, 2014). 

No entanto, as atividades com régua e compasso ganham intensas censuras de duas 

figuras importantes defensoras dos modelos pedagógicos vigentes: Rui Barbosa87 representante 

da Pedagogia Moderna e Lourenço Filho88 divulgador da Pedagogia da Escola Nova. Contudo, 

ainda com todos os julgamentos contrários, a obra é reeditada por mais de 50 anos e torna-se 

um livro de referência.   

Para Rui Barbosa: 

 

O chamado desenho linear geométrico das nossas escolas é condenável, em princípio, 

como inovação na ciência do desenho; é um a b c tão absurdo no ensino artístico, 

como a soletração é um a b c absurdo no ensino linguístico. Entregar logo à criança a 

régua e o compasso é tirar-lhe toda a vontade de aprender, toda a iniciativa; é paralisar-

lhe o órgão mais precioso – a vista; é fomentar a preguiça, a inércia, a incapacidade 

(BARBOSA, 1947, p. 141). 

 

 

A análise empreendida até aqui considera que o desenho linear constitui uma 

geometria para o curso primário (SILVA & VALENTE, 2013, p.198). O autor destaca o 

problema presente no livro Freire (1907), cuja primeira edição foi publicada no ano de 1894, 

representado na Figura 36. 

 

                                                           
86Instrumento de desenho utilizado em obras civis e que também pode ser usado para fazer linhas retas verticais com precisão 

para 90°. 
87Político, diplomata, advogado e jurista brasileiro. Representou o Brasil na Conferência de Haia, foi reconhecido como “O 

Águia de Haia”. Foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras e seu presidente entre 1908 e 1919. Rui Barbosa 

apresentou ao parlamento brasileiro dois pareceres em 1882: um sobre a reforma do ensino primário e outro sobre o ensino 

secundário e superior. Fonte: https://www.ebiografia.com/rui_barbosa. O parecer sobre o ensino primário intitulado “Reforma 

do Ensino Primário e Várias Instituições Complementares da Instrução Pública” foi apresentado ao parlamento em 12 de 

setembro de 1882, mas a publicação do volumoso parecer incluindo os anexos foi concluída em 1883, data efetiva de 

aparecimento desse documento. (SOUZA, 2009, p.75).   
88 Manoel Bergström Lourenço Filho (1897-1970) diplomou-se pela Escola Normal de Pirassununga em 1914. Em 1930, 

assumiu a direção da Diretoria Geral da Instituição Pública do Estado de São Paulo, impulsionando a  reforma do ensino que 

traria os princípios da Escola Nova na educação paulista. Foi considerado um dos principais representantes do 

movimento escolanovista no Brasil (SOUZA, 2009, p. 183).   

https://www.ebiografia.com/rui_barbosa
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Figura 36: Primeiras noções de geometria prática (1907, p. 35).                  

 Fonte: Aritmética e geometria nos anos iniciais: o passado sempre presente (2013). 

 

 

Na década de 1920, o sistema republicano não dava mostras de desenvolvimento 

nacional, “ tempo em que a República não trazia bons frutos e a nação permanecia atrasada 

(CAMARA e PINTO)89. Entretanto, segundo Souza (2009, apud Camara e Pinto, 2014), mais 

especificamente em São Paulo, dois métodos de ensino trouxeram grande inovação pedagógica 

ao ensino primário, o intuitivo e o escolanovista. Souza (2009) destaca que o método baseado 

nas Lições de Coisas opõe-se à escola fundamentada na abstração e na memória e em seu lugar 

instituía-se uma educação baseada nos sentidos (SOUZA, 2009, p.40apud CAMARA e PINTO 

(2014). 

 

Vinculada à noção de desenvolvimento econômico e social, a renovação pedagógica 

tornou-se o símbolo da escola reformada. Dessa forma, o discurso do método opunha-

se à escola fundamentada na abstração e na memória. Em seu lugar instituía o método 

racional que resgatava os ideais de aplicação das leis naturais ao ensino e à educação 

dos sentidos, temáticas recorrentes no pensamento pedagógico de Comenius, 

Rousseau, Basedow, entre outros (SOUZA, 2009, p. 40). 

 

 

Com o advento do método intuitivo90 muitas críticas surgiram ao método vigente de 

treinamento em desenhar figuras geométricas à mão livre e domar os olhares nas medidas, 

recebendo o título de tradicionalista. E o que é método intuitivo?  

                                                           
89 Disponível: http://www2.fc.unesp.br/enaphem/sistema/trabalhos/60.pdf 
90Método de ensino que surgiu na Alemanha no final do século XVIII . Foi divulgado pelos discípulos de Pestalozzi 

no decorrer do século XIX na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, fez parte das propostas de reformulação 

da instrução pública no final do Império, tendo Rui Barbosa como um dos principais  defensores. Foi responsável 

por sistematizar os princípios do método intuitivo em seus famosos Pareceres e por traduzir as Lições de Coisas, de 

Calkins. O método intuitivo utilizava os objetos como suporte didático e os sentidos possibilitavam  a produção 

de ideias, iniciando do concreto e ascendendo à abstração. Os sentidos deveriam ser educados para obter o 

conhecimento, passando da intuição dos sentidos para a intuição intelectual. Disponível em:  

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_metodo_de_ensino_intuitivo. 
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Segundo Valdemarin (2004), entre as inovações vinculadas ao método de ensino 

intuitivo, estão a proposição que: 

A escola deva ensinar coisas vinculadas à vida, aos objetos e fatos presentes no 

cotidiano dos estudantes, introduzindo assim os objetos didáticos como elementos 

imprescindíveis à formação das ideias. [...] A introdução dos objetos didáticos na 

educação tem um caráter lúdico, mas também disciplinador: um elemento novo em 

sala de aula torna-se o centro da atenção das crianças, instaurando assim algo que é 

comum a toda a classe de alunos e ao professor, é aquilo que os une no caminho do 

conhecimento. Mas, acima disso, traz consigo a possibilidade de uniformizar 

raciocínios, modos de pensar, cristalizando uma forma de apropriação das coisas 

exteriores num processo que é dirigido pelo professor, o representante naquela 

situação do legado das gerações precedentes, inclusive com seus valores e seus 

preconceitos. (Valdemarin, 2004, p. 176) 

 

 

Oliveira (1986), ao se referir aos métodos de ensino nas escolas primárias, traz a 

concepção de que método é um conjugado de preceitos que atende a “um caminho para se 

chegar ao um fim” (p. 114).  O autor recomendava aos professores que utilizassem o método 

intuitivo, que fora indicado no final do século XIX para a Escola Normal, como forma de 

orientar a prática pedagógica do professor. Segundo o autor, o método intuitivo deveria ser 

adotado pelo professor durante as aulas, transferindo aos poucos esse método aos alunos da 

escola primária.   

Valente (2016, p. 15) destaca que “o método intuitivo ficou conhecido como Lições 

das Coisas e posteriormente se popularizou nas décadas finais do século XIX". Segundo o autor, 

o método se opôs a escola fundamentada na abstração e na memória e em seu lugar instituía-se 

uma educação baseada nos sentidos91.  O método foi crescendo e outras teorias filosóficas foram 

surgindo, com vistas a propor uma matemática não mais mecânica, mas desafiadora, 

rechaçando o autoritarismo dedutivo e indutivo.  

Neste contexto histórico e social, a escola organizou-se a partir desse método, 

inaugurando um novo período educacional, em que se buscava acolher as novidades na área da 

educação que além de formar os professores na Escola Normal, também se preocupava com a 

produção dos saberes especializados em educação (VALENTE, 2016).   

Contudo, nas primeiras décadas da República, São Paulo se estabelece como referência 

no preparo do sistema de ensino brasileiro. A primeira Escola Normal no Brasil foi criada em 

Niterói, no ano de 1835, dando o pontapé inicial para o começo de um movimento de formação 

dessas escolas em várias províncias92, já que o país estava sob o domínio do Império. Após 

                                                           
91Disponível:  http://www2.fc.unesp.br/enaphem/sistema/trabalhos/60.pdf 
92 A Escola Normal de Niterói foi referência para Mato Grosso. 
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onze anos foi fundada a primeira Escola Normal Caetano de Campos93 em São Paulo.  Com o 

desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, houve um monopólio na área educacional 

que está relacionado à formação de professores, em todo país, originando o modelo de 

organização e funcionamento das Escolas Normais durante o fim do século XIX e início do 

século XX.   

Entretanto, por conta da grande extensão territorial, Mato Grosso não participou desse 

monopólio, pois, naquela época, havia grande parte do território ainda a ser habitado. Nesta 

época, apenas os Municípios do Sul mostraram-se centros de população sem muita dispersão, 

“e com maiores facilidades de comunicação entre si. Não obstante, é de assinalar, desde logo o 

desenvolvimento do ensino, aí conseguido nos últimos dez anos94”.  

As décadas de 1920 a 1930 foram marcadas por conflitos ideológicos em todo país, 

daqueles que se diziam nacionalistas, socialistas, comunistas, dentre outras. No entanto, todos 

os confrontos sofriam influências de mobilizações vindas de fora do país, além do colapso na 

economia do mundo inteiro no ano de 1929.  

Na política, o Brasil experimentava uma grande crise de legitimidade, tendo diversos 

governos até a era Vargas, que durou de 1930 a 1945, com três regimes: Governo Provisório -

1930-1934; Governo Constitucional – 1934-1937 e Estado Novo – 1937-1945. Ao mesmo 

tempo em que acontecia a crise de legitimidade e legalidade, foi criado no Brasil o Ministério 

da Educação e Saúde pelo Decreto nº 19.444 de 1930, gerido por Francisco Campos até 1932 e 

por Gustavo Capanema95 de 1934 a 1945, até o fim do Estado Novo.  

As reformas iniciadas por Francisco Campos em 1931 confirmam a vontade do 

governo Vargas de discutir a educação em nível nacional, previsto nas Leis Orgânicas do 

Ensino, postas em vigor entre 1942 e 1946. Dos períodos cruciais pelos quais o Brasil passou 

no que tange a história da formação de professores, um deles relaciona-se diretamente com as 

reformas do ensino a partir da Escola Nova. Essas reformas ocorreram em 1932 e foram 

                                                           
93O edifício Caetano de Campos foi inaugurado em 2 de agosto de 1894 e foi sede da primeira Escola Normal 

Paulista. O prédio constitui-se em um dos mais significativos monumentos republicanos do Estado de São Paulo. 

Com 225 janelas, 86 metros de largura e 37 metros de profundidade nos pavilhões laterais, o edifício foi construído 

para ser um dos símbolos da educação do Estado. 
94Ver documento disponível em:  

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/114997/Regulamento%20MT%201942%2c%20outubro.p

df. 
95Ministro da Educação de 1937 a 1945 foi responsável por uma série de projetos importantes de reorganização do 

ensino no país, assim como pela organização do Ministério da Educação em moldes semelhantes ao que ainda é 

hoje. O apoio dado por Capanema a grupos intelectuais e, mais especialmente, a arquitetos e artistas plásticos de 

orientação moderna, contribuiu para cercar sua gestão de uma imagem de modernização na esfera educacional que 

ainda não havia sido examinada em mais detalhe. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 66 (153), 165-72, 

1985. 
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conduzidas por Anísio Teixeira, em Brasília, e Fernando de Azevedo, em 1933, no Estado de 

São Paulo.  

A partir deste cenário, ficou definida para a Escola Normal uma nova organização, 

com padrões pedagógicos diferentes dos anteriores e que foi assumido por outros Estados do 

Brasil. Esse período foi marcado pela promulgação da Constituição Federal de 1946, a qual 

continuou liberal e com a mesma divisão de poder contida na Constituição Federal de 1934.  

 

3.4 - A geometria na disciplina de Matemática 
 

 

As crianças ainda em sua primeira infância são muito curiosas e com capacidade de 

desenvolver habilidades voltadas para a resolução de problemas do cotidiano. De acordo com 

essas situações de cotidianidade, colaboram sobremaneira principalmente quando estão 

relacionadas à Geometria.  

Desde a idade mais tenra, a criança tem noções geométricas de espaço. Um exemplo 

disso é o desejo de pegar um objeto de seu interesse, mas que está longe do seu alcance. A 

criança imediatamente busca uma solução ao perceber que ao seu redor tem uma cadeira que 

ela pode subir e pegá-lo. “É através dos sentidos que as pessoas possuem uma percepção do 

ambiente em que se encontram. A partir dessa percepção capturada do ambiente, as pessoas 

formulam imagens que ficam gravadas em suas mentes: as imagens mentais” (BARISON,1999, 

p. 9). 

As concepções de Dienes e Goldin (1977) definem a geometria como senso a exploração 

do espaço. “Uma criança, desde o seu nascimento, explora o espaço. Primeiramente olha,depois 

sonda com seus braços e pernas visando à descoberta, e enfim se desloca nele” (DIENES e 

GOLDING, 1977, p. 1). 

 Pinto e Valente (2014, p. 72) mencionam que os autores citados “ponderam que é por 

meio das noções de “dentro” e “fora”, “aberturas”, “diante” e “atrás” etc. que se deve tratar o 

ensino da geometria para as crianças”. 

Barison (1999) nos seus estudos destaca que: 

 

Estudando desenhos de crianças em idade pré-escolar (3 a 4 anos) Piaget mostrou que 

a criança nesta idade não desenha o que vê, mas o que pensa que vê. Piaget demonstra 

pedindo a uma criança de 3 anos e meio que copie um triângulo equilátero e ela acaba 

desenhando três retângulos. Para ela os três retângulos simbolizam os três cantos do 

triângulo. Nessa idade a fala já alcançou progressos e segundo Buhler, citada por 
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Vygotsky (1994), a fala passa a modelar a maior parte da vida interior, e isso inclui o 

desenho (1999, p.14). 

 

 

A percepção espacial é a capacidade de distinguir e discernir incentivos no espaço, de 

maneira que essas competências evidentes florescem nas crianças porque, como afirma Grande 

(2005), a maior porção da conduta infantil no início: 

É essencialmente “espacial”, pois é pré-linguístico, uma vez que os primeiros contatos 

exploratórios da criança com o mundo ocorrem sem a ajuda da linguagem. Nesse 

período, o pensamento das crianças é dominado pelas interpretações que fazem de 

suas experiências de ver, ouvir, tocar, mover, etc., isto é, de suas percepções de 

espaço. (1994, p.158). 

 
 

Segundo o autor, a concepção de espaço amplia-se, tendo como ponto de partida as 

primeiras e palpáveis experiências da criança, a qual se distende até a idade adulta, com a 

habilidade de abstraimento, que identifica, mas também imagina e operacionaliza esse espaço. 

Segundo Nacarato (2001), a compreensão do espaço não acontece naturalmente, surge 

então a necessidade de interferência do professor, como mediador entre os alunos e a obtenção 

dos conhecimentos acerca da geometria. Nesse caso, a criança já vai para a escola com alguns 

conhecimentos que são obtidos em casa, no cotidiano familiar e na relação com seus amigos. À 

escola cabe o papel de sistematizar e estimular situações problemas para aquisição de novos 

saberes a partir da bagagem que a criança já possui.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais(2000),os conceitos geométricos são 

importantes para o currículo de Matemática, pois beneficiam a ampliação de capacidades de o 

aluno entender e imaginar o espaço no qual ele vive, constituindo “um campo fértil para se 

trabalhar com situações problemas que tenham significado e seja de interesse do aluno”. 

(BRASIL, 2000, 39). 

A geometria quando trabalhada adequadamente pode se tornar um dos conteúdos 

matemáticos mais agradáveis de ser aprendido. Ao observar na natureza, nas construções 

edificadas pelas mãos dos homens, percebe-se claramente a presença de figuras geométricas 

tais como: as pétalas das flores, estrelas do mar, na casa de abelha, teia de aranha, esculturas, 

pinturas, arquitetura, ou ainda em desenhos feitos em tecidos, vasos, papéis decorativos, 

mosaicos, piso, tabuleiro de xadrez, casquinha do sorvete, o chapéu de aniversário, a sala de 

aula, a lousa, as janelas e porta, etc.  

Percebe-se que a geometria bem trabalhada pode levar o aluno à busca de soluções 

para os problemas do cotidiano e também aos problemas inerentes as outras áreas de 

conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento do aluno nos conteúdos dessa disciplina 
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como um todo, são alguns dos inúmeros exemplos acerca da geometria, a qual pode estar 

presente em qualquer lugar, se constituindo numa riquíssima fonte de concepções a serem 

trabalhadas com os alunos.  

Neste sentido, os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de 

Matemática no ensino primário, porque, por meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial 

de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma organizada, o 

mundo em que vive. 

 

3.5 - Contextualizando a obra: “Criança, Geometria, Aritmética” 

 

As buscas por vestígios sobre a presença da geometria tiveram início no Instituto Santa 

Marta, hoje denominado Instituto Madre Marta Cerutti, o primeiro colégio a ofertar, no ano de 

1967, a Escola Normal no Município de Barra do Garças. Lá não foram encontrados 

documentos que deram pistas sobre a presença da coletânea. 

Várias escolas da cidade foram visitadas e, posteriormente a Assessoria Pedagógica do 

município, onde também não se obteve êxito. Algumas instituições infelizmente legitimam suas 

ações valendo-se da legislação estadual que permite a incineração dos arquivos escolares, livros 

e documentos de caráter temporário, mencionados anteriormente, sendo vistos como 

“quinquilharias”.   

Na busca de fontes e vestígios que pudessem dar uma pista sobre a presença da 

geometria nas escolas públicas de Mato Grosso, algumas instituições e arquivos públicos da 

capital mato-grossense foram visitados. No Colégio Liceu Cuiabano, em sua Biblioteca foram 

encontrados quatro dos seis livros que compõem a coletânea “Criança, Geometria, Aritmética”. 

Essa obra estava junto aos livros antigos que seriam descartados e que a Instituição preservou 

em suas dependências internas.  

Ao que tudo indica, a instituição utilizou a obra, devido ao fato de ela não estar 

completa (faltando dois volumes) e com “feições” de ter sido manuseada, em virtude do 

desgaste proveniente do uso contínuo.A partir desses indícios, possivelmente pode ter circulado 

também em outros municípios de Mato Grosso,a partir do ano de 1969. Nessa época, por conta 

da extensão territorial, as editoras percorriam o Estado com a finalidade de divulgar o material 

didático a ser adquirido pelas escolas públicas de toda região. 

Buscando respostas sobre a presença da Geometria nas escolas públicas de Mato 

Grosso e na formação de professores primários entre 1960 e 1980, este trabalho fez uma análise 

da coleção que pode ter influenciado o ensino de Matemática na escola primária do estado. A 
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partir dessa análise, foi apresentado o contexto geral da obra e a forma como esse material é 

abordado, destacando as principais instruções dirigidas ao professor e aos alunos.   

A coletânea “Criança, Geometria, Aritmética”,Figura 36, foi elaborada tanto para o 

Curso Primário como para Escola Normal,de autoria de Lety Molina e Aurora Vicente Rico. A 

biografia das autoras, Figura 37, foi extraída da contra capa do Volume I.A publicação desses 

livros ocorreu por meio das Edições Tabajara, no ano de 1969, com vistas a contribuir tanto na 

formação de professores primários quanto para alunos.  

As informações relacionadas à vida profissional das autoras constam na contra capa 

da coletânea que destaca de forma breve e sucinta o currículo: Lety Molina, professora primária, 

especializada em Metodologia da Matemática pelo DAP de Belo Horizonte, MG; Aurora 

Vicente Rico, professora primária, especializada em Metodologia da Matemática pelo DAP de 

Belo Horizonte, MG e em recursos audiovisuais pelo Centro Regional de Pesquisas 

Educacionais “Prof. Queiroz Filho”, São Paulo – INEP.Buscou-se outras informações 

relevantes das autoras, para situá-las na historicidade da produção de sua  coleção, mas não 

foram encontrados indícios de outras obras por elas escrita.  
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Figura 37: Capa do Livro Didático: Criança, Geometria, Aritmética, 1969. 
           Fonte: Escola Estadual Liceu Cuiabano, 2017. 

 
 

Ao discutir a metodologia de análise dos livros didáticos, Schubring (1987) já chamava 

a atenção para o cuidado ao interpretar e reconstruir o texto, o primeiro princípio básico é “que 

o texto só pode ser interpretado adequadamente junto com seu contexto” (1987, p. 44). 

Nesse sentido, foi feita uma análise do período em que as autoras produziram a coleção 

e seus conteúdos, para entender as ideologias que se expressaram em forma de convicções, 

ideias, ideais, princípios, valores, pensamento, filosofia, doutrina, concepções, conceitos, 

juízos, política, escola, dentre outros.  

O Plano geral da obra, conforme apresenta a Figura 39, está presente em todos os 

volumes e traz as mesmas informações acerca dos conteúdos que serão ensinados e aprendidos 

tanto para o professor quanto para o aluno. Neste sentido, há múltiplos empecilhos para definir 

suficientemente o que um livro didático quer ensinar, por isso, em concordância com Choppin 
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(2004), o anseio de definir o que as autoras queriam de fato ensinar, será contemplada por razões 

de cunho prático.  

 

 

Figura 39: Plano Geral da Obra. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”, 1969. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico. 

A obra destaca os conteúdos de forma estruturada que oferecem apoio às atividades 

pedagógicas no processo ensino-aprendizagem. Aponta para os valores a serem transmitidos 

pelo livro,que estavam sob o domínio da classe dominante do contexto histórico da época.Com 

o golpe de 64,esses livros são “depositários de conhecimentos e técnicas que em um dado 

momento, a sociedade crê que a juventude deve adquirir para perpetuar seus valores” 

(CHOPPIN, 2000, p.108). 

A história de qualquer obra didática estabelece um dos campos da História Cultural, 

pois exerce diversas finalidades, convive com outros materiais didáticos e abrange ao ser 

produzido e divulgado a uma gama considerável de pessoas.  

Choppin (2004) destaca quatro importantes funções que o livro didático exerce: a) 

Função referencial ou curricular – aquela que auxilia dando apoio aos conteúdos educativos; b) 

função instrumental – sugere metodologias de aprendizagem, atividades que tendem a 
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promover a aprendizagem; c) função ideológica e cultural – essa é uma função clássica, que 

tem o propósito de aculturar e instruir as gerações mais novas. Essa função aparece tanto 

explicitamente como de forma dissimulada; d) função documental – fornece uma quantidade 

significativa de documentos que podem desenvolver o espírito crítico do aluno. Nem sempre 

aparece nos livros didáticos.  

O autor ainda menciona duas formas de olhar para o livro didático. Uma forma é 

conceber o livro como um importante elemento da história e estima teores em busca de alguns 

dados de conteúdos ensinados ou de cunho ideológico. Outra forma diz respeito ao abandono 

dos conteúdos e considera o livro um produto de fábrica a ser comercializado. 

Segundo Chartier (1991), é importante situar o autor na historicidade de sua produção 

para que se possa analisar a sua intenção. Na passagem do autor para o leitor, pelo editor, são 

criados diferentes sentidos e assim se torna fundamental reconhecer as estratégias das quais os 

autores e editores tentavam impor uma leitura dirigida.  

 

Dessas estratégias, umas são explícitas, recorrendo ao discurso (nos prefácios, 

advertências, glosas e notas), e outras implícitas, fazendo do texto uma maquinaria 

(autor, editor, contexto e lugar de produção) que, necessariamente, deve impor uma 

justa compreensão (CHARTIER, 1991, p.123).  

 

Nesse sentido, faz-se necessário analisar seus discursos nas treze primeiras páginas do 

Volume I.  De acordo com explicação das autoras, a apresentação a coletânea não expõe uma 

distribuição de matéria por grau, possibilitando a adaptação do ensino à diversidade dos 

programas e às necessidades específicas de cada classe, eliminando do outro lado, os 

inconvenientes de um ensino organizado segundo um único modelo.  

Para as autoras, cabe ao professor a habilidade de distribuir os assuntos nos diferentes 

graus e selecionar um conteúdo mínimo a ser desenvolvido com a criança. Asseveram que a 

escola falha quando se preocupa unicamente com a aquisição de conhecimentos, 

secundarizandoa estimulação do pensamento e da ação, dada a indiscutível importância da 

criatividade na formação da personalidade da criança. 

Quanto ao pensamento das autoras, Libâneo (1989) descreveu com muita propriedade 

o que ele denominou de certas confusões que se emaranham na cabeça dos professores: 

 

Têm na cabeça o movimento e os princípios da escola nova. “A realidade, porém, 

não oferece aos professores condições para instaurar a escola nova, porque a 

realidade em que atuam é tradicional” [...] A essa contradição se acrescenta uma 

outra [...], o professor se vê pressionado pela pedagogia oficial que prega a 

racionalidade e a produtividade do sistema e do seu trabalho, isto é, ênfase nos 

meios (tecnicismo)] (LIBÂNEO, 1989, p. 20). 
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O livro tem uma página especial dirigida ao professor destacando a mensagem: 

Professor, Meu nome é Criança, Geometria, Aritmética. Sou um punhado de sugestões a serviço 

de sua missão. Façamos da união e nossos esforços um ideal comum “um amanhã melhor do 

que hoje para a nossa criança” (MOLINA e RICO, 1969). 

Continuam as autoras destacando que a obra foi pensada e elaborada especificamente 

para atender às necessidades da Escola Primária e da Escola Normal. Argumentam que o intento 

da obra é atender à inclinação natural de aprimoramento no exercício da profissão docente, 

justificando que o ensino da matemática na escola primária se constitui ainda, para alguns 

colegas, uma tarefa árdua.  

Ainda afirmam que essa arduidade tem a ver com a falta de material bibliográfico 

acessível ao professor, que pudesse enriquecer seus conhecimentos. Destacam que a 

sensibilidade voltada para o tema justifica-se pelas experiências adquiridas, umas na prática de 

alguns anos de ensino primário, outras nos bancos escolares em cursos de aperfeiçoamento e 

muitas outras em contato com colegas, na função de orientadoras.  

Uma página que as autoras denominam de “Uma explicação”ressalta a importância do 

estudo da geometria na Escola Primária. Esclarecem que os Volumes I, II e III são distribuídos 

em quinze unidades de ensino, as quais se apresentam dentro de uma sequência que permitem 

o encadeamento de assuntos. Sugerem a iniciação básica de geometria para criança, a partir das 

noções objetivas de ponto e de linha e esclarecem não ver inconveniência em assim fazê-lo, 

uma vez que não se pode afirmar que uma noção geométrica seja mais fácil ou mais difícil do 

que a outra.  

Para Molina e Rico (1969),a criança aprenderá tanto uma como outra, desde que as 

noções geométricas estejam em concordância com seu desenvolvimento.O importante é dar-lhe 

orientação e desenvolver uma aprendizagem em que a geometria seja bem dosada, numa 

sequência lógica e fundamentada na compreensão.  

Algo que chama a atenção é que as matérias não são distribuídas por grau, isso 

possibilitará,segundo as autoras,a adaptação do ensino à diversidade dos programas e as 

necessidades específicas de cada classe, eliminando os inconvenientes de um ensino organizado 

segundo um único modelo.  

Neste sentido, ficaria sob a responsabilidade do professor a habilidade de selecionar 

um conteúdo mínimo a ser desenvolvido com a criança. Neste caso, os objetivos visam dotar a 

criança de certo número de conhecimentos, técnicas e desenvolvimento de habilidades. 

 
A imagem tradicional do ensino como transmissão de conhecimentos 

privilegiava a amplitude e a profundidade do conhecimento do docente 
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relacionando-as diretamente com a qualidade da aprendizagem dos estudantes. 

Nas décadas de 60 e 70 o desenvolvimento de recursos tecnológicos e didáticos 

quase autônomos e a focalização do professor como gerente dos recursos e 

fonte de motivação da aprendizagem dos estudantes (Gouveia, 1992) 

obscureceu de certa forma a importância do conhecimento científico do 

docente em favor de habilidades de organização (VILANE e PACCA, 1997, 

p. 196-197). 

 

As autoras discutem sobre a Aprendizagem e Compreensão e afirmam que tudo ao 

nosso redor é Matemática. Acrescentam que no espaço, tempo e até em nossas preocupações a 

Matemática se faz presente, a ponto de tornar-se essencial a nossa vida, razão pela qual precisa 

ser ensinada na Escola Primária.  Ainda afirmam que as noções geométricas devem estar em 

perfeita concordância com o nível de amadurecimento da criança.  

Sobre o amadurecimento, Winnicott (1966) o classificou por estágios. Para o autor “o 

amadurecimento ocorre cheio de idas e vindas, a criança muitas vezes oscilando entre uma 

maturidade relativa e uma imaturidade típica dos primeiros estágios de dependência” (1966, p. 

205).  O autor ainda destaca: 

 

Uma criança que, por vezes, é surpreendentemente madura aos quatro anos e 

meio se converte de súbito num bebê de dois anos quando precisa de que a 

tranquilizem, por causa de um dedo cortado ou de uma queda ocasional, e é 

suscetível de tornar-se ainda mais infantil na hora de dormir (WINNICOTT, 

1966, pg. 205). 

 

 

Pode-se perceber que a obra traz recomendações aos professores para dar uma 

quantidade mínima de conteúdos, valorizando os objetivos comportamentais que não possuem 

limites, porque cada unidade relaciona-se aos objetivos de conhecimento. Fica evidente que os 

objetivos comportamentais dão oportunidade de desenvolver variados tipos de comportamentos 

e,para as autoras,ninguém melhor que o professor para precisar as disposições mais 

convenientes a ser formado em seus alunos.  

A obra também instrui o professor sobre a aprendizagem por meio de fixação e 

enriquecimento,sendo considerado pelas autoras como a forma ideal para toda a 

classe,destacando a fixação como complemento essencial para a aprendizagem.No trabalho 

independente na aprendizagem, segundo as autoras, a criança deve agir sem a assistência do 

professor. O mural didático, como recurso visual, oferece vantagens quando organizado pela 

própria criança e o trabalho com o dicionário ilustrado.  

A respeito do primeiro item, esclarecem sobre o ideal e o real no processo de 

aprendizagem. Mencionam que a toda classe deveria caminhar no mesmo compasso, mas como 
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não é possível, sugere aos professores que formem subgrupos e distribuam tarefas diversas que 

atendam às necessidades individuais no sentido de proporcionar uma efetiva aprendizagem. 

Daí surgem várias indagações: De qual efetiva aprendizagem estão falando? A classe 

toda irá aprender? Para as autoras, os desnivelamentos decorrem das diferenças individuais que 

são inevitáveis em qualquer agrupamento humano. Os fatores principais no processo de 

aprendizagem de um grupo seria a percepção dos padrões, porque cada indivíduo foi submetido 

na sua história de vida a padrões diversos de estimulações e a fixação ou retenção do material 

aprendido.  

A respeito desse pensamento, Lucena (2010), nos seus estudos, se refere às ideias 

defendidas por Durkheim (1999), na sua obra “Educação e Sociologia.” O autor afirma que a 

influência das coisas sobre os homens é diversa daquela que provém dos próprios homens; e a 

ação dos membros de uma geração sobre os outros, difere da que os adultos exercem sobre as 

crianças e os adolescentes. Segundo o autor esta é a relação que Durkheim denomina como 

Educação. 

Baseado nas concepções de Durkheim, nos seus estudos Lucena destaca: 

 

Nem todos os homens são feitos para refletir; será preciso que sempre haja homens de 

sensibilidade e homens de ação. Os homens não podem dedicar, todos, ao mesmo 

gênero da vida; existem diferentes funções a preencher. [...] A educação é em essência, 

um fenômeno social que consiste em socializar os indivíduos. Educar uma criança é 

prepará-la (ou forçá-la) a participar de uma ou de várias comunidades. A educação é 

um processo social, e cada sociedade tem as instituições pedagógicas que lhe convém 

(LUCENA, 2010, p. 301-302).  

 

 

Quanto aos exercícios de fixação, são considerados completos fundamentais no 

processo de aprender, já que existem muitos recursos e podem ser denominados tanto de 

exercícios quanto de tarefas, trabalhos distintos, que se constituem a partir das aulas e que são 

executados pelas crianças, de acordo com suas capacidades.  

Para Molina e Rico(1969), os exercícios e tarefas constituem os trabalhos escolares 

relacionados com as aulas e que são executados pelas crianças. Atendem aos mais diversos 

objetivos e especialmente à fixação dos conhecimentos. Segundo as autoras, os exercícios e 

tarefas são trabalhos distintos. Os exercícios são mais adequados à fixação das noções de 

geometria, são de aplicação imediata. As tarefas têm sentido mais amplo do que os exercícios, 

permitindo a fixação do conhecimento, a ampliação da aprendizagem e a aplicação do 

aprendido. 

A obra é rica em informações do passo a passo a ser dado pelo professor para que 

obtenha êxito nos objetivos propostos. Enfatiza que é importante criar nas crianças hábitos de 
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trabalhar com independência e capacidade de auto direção. A esse pensamento pode-se 

mencionar o que Dewey (1979) ajuíza que a metodologia educacional posta em prática, precisa 

possibilitar a relação entre a teoria e a prática.  

Dewey (1979) nos seus estudos revela que:  

 

É preciso saber que o processo educativo deve ser centrado no aluno e não mais no 

professor. [...] pensou a criança como um ser curioso pelas coisas presentes no mundo, 

um ser que também busca conhecimento, que aprende por suas experiências, que é 

ativo no processo do aprender (1979, p. 158). 

 

 

O trabalho independente que as autorasse referem são as atividades que as crianças 

executam sem a assistência direta e contínua do professor. Obviamente se apoiam no 

instrumentalismo de Dewey, uma vez que para ele as ideias só têm valor se servirem de 

ferramenta para a resolução de verdadeiros problemas. A teoria de Dewey se fundamenta na 

chamada Educação Progressiva, Pedagogia essa que sustenta os discursos das autoras da obra 

em análise.  

No que se considera um manual de instruções, as autoras determinam que é necessária 

a apresentação de exercícios escritos e orais, e adverte que nem todas as crianças têm 

capacidade de resolver o mesmo tipo de problema, conforme aponta a Figura 40. 

 

Figura 40: Instruções para o professor. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”, 1969. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico. 

 

 

Segundo Molina e Rico (1969), essas fichas viriam com exercícios resolvidos no verso, 

para que a criança corrija seu trabalho ao terminá-lo. Os exercícios e as instruções devem ser 
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apresentados numa linguagem simples e clara. Para as autoras, qualquer criança pode ser 

iniciada no uso das fichas, desde que os exercícios venham acompanhados de um modelo, 

apresentado na Figura 41. A ficha tem a finalidade de facilitar o controle individual, registrando 

as reações das crianças aos exercícios, conforme o modelo apresentado na obra. 

 

 

Figura 41: Orientações sobre o uso da Ficha para o professor. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

Para facilitar o controle, o professor cria uma ficha individual, registrando  as reações 

das crianças, aos exercícios, conforme o modelo apresentado na Figura 42. 

Aluno: ANA LÍDIA Ficha            Reação 

Dia Assunto n. º 

2/9 

4/9 

7/9 

Área 

Área 

Frações 

5 

6 

3 

+ 

- 

+ 

 
Figura 42: Modelo da Ficha para o professor. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

Um mural didático96 é proposto como recurso visual, com vistas a desenvolver a auto 

expressão da criança, estimular o trabalho de equipe, formar conceitos, sumariar ideias, fixar e 

verificar a aprendizagem. A intenção é que as crianças participem da elaboração desse mural.  

O livro também apresenta um dicionário ilustrado, cujos objetivos são fixar a 

terminologia e os conceitos de modo agradável; desenvolver o raciocínio, a expressão de 

                                                           
96 Não há um modelo pronto do mural. O objetivo é que os alunos elaborem o mural desde o inicio com a coleta 

dos materiais, participação e confecção do mural. 
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pensamento, através da linguagem escrita; levar à criança a perceber a aplicação prática e real 

dos termos usados em geometria, de acordo com a Figura 43. 

 

 

Figura 43: Dicionário Ilustrado. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

A partir desse ponto, as autoras apresentam conteúdos que elas consideram estar de 

acordo com os primeiros estágios97 das crianças. As demais unidades são sugeridas para serem 

organizadas por crianças em estágios mais avançados.  

 

3.5.1 - Tendências Pedagógicas na obra de Molina e Rico 

 

Ao iniciar a análise do livro, as autoras fazem alusões aos objetivos comportamentais, 

apresentados no primeiro volume, conforme aponta a Figura 44. O que chama atenção é que 

esses objetivos antecedem aos objetivos de conhecimento, dando a entender que a preocupação 

maior é com a formação humana. 

 

                                                           
97 Não há nenhum referencial quanto aos estágios tratados pelas autoras. 
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Figura 44: Objetivos comportamentais. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

Avaliando esses objetivos, imediatamente tenta-se cotejá-los com as reformas 

educacionais que ocorreram mundialmente para atender às exigências do período ditatorial.  

Quando se reporta o olhar para o Brasil, percebe-se que não é diferente dos demais países do 

mundo.  No período do Golpe de 31 de março de 1964, o Presidente era João Goulart (1961-

1964), no entanto, seus planos se frustraram com sua destituição advinda do duro golpe que o 

Brasil viveu. O projeto de desenvolvimento e reforma na educação idealizado por Jango98,  

incomodou as elites brasileiras do segmento agrário e industrial, que decidiram desprezar a 

democracia, se juntar aos militares e apoiar o famigerado golpe que foi legitimado pelo Ato 

Institucional Nº 1.99 

Durante os anos de 1964 e 1969, o militarismo editou 17 “Atos Institucionais” que 

deliberavam sobre a permanência dos militares no poder. Eram decretos e normas que se 

vinculavam à Constituição em vigência, após os militares criarem sua própria Constituição em 

1967,no período ditatorial.  

                                                           
98

Nome que foi dado posteriormente ao Presidente Joao Goulart.Nos planos de Jango para a Educação, destacam-se a 

criação do CFE (Conselho Federal de Educação); aprovação do PNE (Plano Nacional de Educação), que tinha 

como alvo banir o analfabetismo; criação da Comissão Nacional de Alfabetização e da Comissão de Cultura 

Popular; criação do PNA (Plano Nacional de Alfabetização), que apontava adotar no Brasil o método Paulo Freire 

(XAVIER; RIBEIRO; NORONHA, 1994). 
99O Ato Institucional Nº 1 (AI-1), foi publicado em 9 de abril de 1964, poucos dias após o golpe que levou à 

destituição do presidente João Goulart e colocou no poder as Forças Armadas. Passou a ser assim chamado AI-1.  

https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/constituicao-de-1967/
https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/constituicao-de-1967/
https://www.infoescola.com/historia/golpe-militar-de-1964/
https://www.infoescola.com/historia/governo-de-joao-goulart/
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No período de 1967 a 1969, Artur da Costa e Silva foi o vigésimo sétimo presidente 

do Brasil, o segundo do período da Ditadura Militar. Em 1969, o Brasil era governado por 

Emílio Garrastazu Médici (1969 a 1974). O período de ditadura continuou no governo Costa e 

Silva, produzindo o começo de um período de ampla repressão com o aval de outros atos 

institucionais. A educação nesse período, como esclarece Silva (2012), foi marcada pelas 

escolas tradicional e nova, as quais ajuizavam a consciência sociopolítico-econômica do 

momento, aliada às ideias de avanço e progresso, por meio do tecnicismo e da racionalização 

completa da sociedade. 

A Escola Tradicional perdurou aproximadamente 383 anos. De acordo com Silva 

(2012) essa escola esteve presente hegemonicamente até o final do século XIX. 

 

Na teoria são enfatizadas a exposição dos conteúdos de forma verbal pelo professor, 

que é autoridade máxima, bem como a memorização através da repetição. Tais 

conteúdos são apresentados sem relação com o cotidiano. O aluno deve se empenhar 

para atingir êxito pelo próprio esforço. A educação é entendida como processo 

externo. Neste contexto, prevalece a transmissão de conhecimento, sendo a escola 

centrada numa formação moral e intelectual. Dessa forma, é hierarquizada com 

normas rígidas de disciplina. (SILVA, 2012, p. 2). 

 

Em 1932, no governo de Getúlio Vargas, teve início o Movimento da Escola Nova. 

Esse movimento propôs um novo papel para o professor. Este não se comporta como o 

transmissor ativo e sim um facilitador de aprendizagem e o aluno é um ser ativo centro do 

processo de aprendizagem (SILVA, 2012). A Escola Nova vai de 1932 até a instalação da 

ditadura militar em 1964, quando tem início a Escola Tecnicista,  e o modelo americano é 

instituído em nosso país, acrescenta a autora.  

Saviani sobre a divulgação da pedagogia da nova escola  recomenda que, 

 

  
[...] a “Escola Nova” organizou-se basicamente na forma de escolas experimentais ou 

como núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos a pequenos grupos de elite. 

No entanto, o ideário escolanovista, tendo sido amplamente difundido, penetrou nas 

cabeças dos educadores acabando por gerar consequências também nas amplas redes 

escolares oficiais organizadas na forma tradicional. Cumpre assinalar que tais 

consequências foram mais negativas que positivas uma vez que, provocando o 

afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a transmissão de conhecimentos, 

acabou por rebaixar o nível do ensino destinado às camadas populares as quais muito 

frequentemente têm na escola o único meio de acesso ao conhecimento. Em 

contrapartida, a “Escola Nova” aprimorou a qualidade do ensino destinado às 

elites. (SAVIANI, 1985, p. 14) 

 

As autoras transitam pelas abordagens liberais, sem uma base construída a partir de 

estudos, que a nosso ver deveriam ser realizados na escolha de um enfoque que conseguisse 

atender de fato aos interesses das crianças. Pelos objetivos comportamentais, as autoras 
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evidenciam também a presença da abordagem Humanista. Essa abordagem surge na década de 

50, se fortalece adentrando as décadas de 1960 e 1970, com vistas a se contrapor ao 

Behaviorismo, que se baseavam apenas no comportamento e no inconsciente defendido pela 

Psicanálise. 

 

O ensino “centrado” no aluno é derivado da teoria, também rogeriana, sobre 

personalidade e conduta. Essa abordagem também dá ênfase a relações 

interpessoais e ao crescimento que desta resulta, centrado no desenvolvimento 

da personalidade do indivíduo, dos seus processos e organização pessoal da 

realidade em sua capacidade de atuar como uma pessoa integrada. 

Conhecimento: A experiência pessoal subjetiva é o fundamento sobre o qual o 

conhecimento é construído, no decorrer do processo de vir-a-ser da pessoa 

humana. Metodologia: O educador deve desenvolver seu estilo próprio. O 

objetivo último do ser humano é a auto-realização ou uso pleno de suas 

potencialidades e capacidades (MIZUKAMI, 1986, p. 44) 

 

 

Conforme destaca a Figura 45 as autoras afirmam que as crianças não se interessam 

por exposições orais, quase sempre monótonas. Ao seu ensino deve-se dar clareza, simplicidade 

e precisão para que a criança aprenda “fazendo e descobrindo”. Ao tratar sobre aprendizagem, 

relaciona a um conjunto de estimulações em constante ação sobre a criança produzindo a 

percepção.  

 

Figura 45:  Conceito de Aprendizagem. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

 

De acordo com Santos (2008), ao tratar sobre as dificuldades e desafios provocados 

pelo processo de ensinar e aprender buscam não apenas por estímulos, mas pela compreensão 

de sua totalidade: “uma compreensão que no pensamento bakhtiniano se caracteriza pelo 

diálogo entre os enunciados dos professores e dos alunos” (SANTOS (2008, p.13).  As autoras 

tratam a compreensão em Matemática a partir da concepção transcrita na Figura 46. 

https://www.infoescola.com/psicologia/psicanalise/
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Nesse sentido, no conceito de compreensão destacado pelas autoras, a criança utiliza-se 

da percepção visual para ver os detalhes da figura geométrica. Todavia faz-se necessário 

manuseá-los, conhecer as formas, aprendendo através da visualização e não apenas ouvindo 

falar sobre algo que ainda não conseguem abstrair. 

 

 

Figura 46: Significado de Compreensão. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

Finalmente, em suas recomendações iniciais, as autoras colocam como ponto essencial 

para aprendizagem o processo de fixação. As noções adquiridas que não passam por um 

processo de consolidação, tornam a aprendizagem pouco durável.  

CAPÍTULO 4 - ANALISANDO A OBRA DE MOLINA E RICO 

 

 

A geometria existe por toda a parte. É preciso, porém, olhos 

para vê-la, inteligência para compreendê-la e alma para 

admirá-la (JOHANNES KEPLER). 

 

 

Choppin (2009), ao esclarecer sobre as categorias de análise dos livros, aponta dois 

grupos: um diz respeito à finalidade do uso e o outro direcionado para as práticas pedagógicas. 

Esta análise,além de tentar identificar a intenção das instruções que as autoras direcionam aos 

professores primários para o ensino da Geometria, evidencia também as tendências pedagógicas 

abordadas por elas.   

 

 

4.1 - 1ª Unidade – O Ponto 
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Na 1ª unidade da coletânea analisada, são interpelados os seguintes assuntos 

geométricos: ponto, reta e “semirreta”100. O assunto sobre o ponto é apresentado inicialmente 

sob formas conceituais, ou seja, as noções iniciais são teóricas. As figuras do ponto só foram 

empregadas pelas autoras para iniciar algumas considerações primitivas sobre retas.   

Os objetivos de conhecimento da obra determinam: Formar o conceito de ponto, de 

linha reta, de semirreta e de segmento reto; Reconhecer intuitivamente a melhor representação 

do ponto e linha; Perceber figuras geométricas como um conjunto de pontos (MOLINA e RICO, 

1969, p. 2).   

Sobre o conteúdo “O Ponto”, no item “Conteúdo a ser ensinado” há uma relação com 

dezessete conceitos dos quais elencamos três: O ponto geométrico é a figura mais simples; O 

ponto não possui dimensão, mas ocupa uma posição. Pode-se localizar a posição de um ponto, 

como apresenta a 1ª unidade. 

 

 

Figura 47: 1ª Unidade – O Ponto. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

 

Ao analisar sobre o conteúdo proposto, recorre-se a Pestalozzi (1946) para tentarmos 

compreender a forma de trabalho com a criança. O autor afirma que o desenvolvimento infantil 

é a parte fundamental no processo de ensinar: “havia uma ordem natural na evolução do 

desenvolvimento moral, físico e intelectual, que deveriam ser desenvolvidas mediante exercício 

apropriado” (SOUZA, 2009, p.4).  

                                                           
100Conteúdos de Geometria destacados pelas autoras na coletânea “Criança, Geometria, Aritmética”, 1969. 
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Assim, as primeiras experiências de aprendizagem não deveriam ser por meio de 

gravuras, mas pelo contato direto com objetos. As gravuras teriam uma função auxiliar para a 

criança, em seguida iriam para o desenho e assim por diante. Pela percepção, as crianças 

entrariam em “contato direto com os objetos, depois o conteúdo do objeto observado se 

expressaria em palavras, permitindo a atividade mental”, pois para Pestalozzi a experiência 

sensorial era um processo ativo que comprometia, discriminava, analisava e abstraia as 

qualidades dos objetos (ZANATTA, 2012, p. 107). 

Embora as autoras orientem os professores a utilizar o ensino intuitivo, as crianças não 

tinham acesso a observação de fatos e objetos. Neste caso é contraditório afirmar que a maneira 

como os conteúdos eram trabalhados (conceitos e imagens) não se encaixa no princípio do 

método intuitivo. Estava fundamentado na observação de fatos e objetos pelas crianças. Mas 

não se tratava apenas de observar, era preciso criar situações de aprendizagem em que o 

conhecimento emergisse no entendimento da criança (PINHEIRO, 2012, p.3). 

Pinheiro (2012, p.12) menciona que, por meio desse método, o ensino deveria “partir 

do concreto para o abstrato valorizando a aquisição do conhecimento pelos sentidos com a 

ênfase que este fosse o mais concreto possível”. 

 Em relação à reta, o procedimento é o mesmo, com dezessete tópicos também, dos 

quais destaca-se três: “Uma reta pode se apresentar em três posições: horizontal, vertical e 

inclinada; A reta é horizontal quando segue a direção da água em repouso; Duas retas podem 

estar contidas em um mesmo plano ou em planos diferentes (MOLINA E RICO, 1969). 

Na mesma página existem o que as autoras denominam de elementos a respeito de 

conceitos geométricos, dentre elas há um relato sobre a ligação entre a Geometria como sendo 

parte da Matemática, que estuda as propriedades das figuras e as relações que estas guardam 

entre si; a geometria parte das noções não definidas, que são conceitos primitivos; das noções 

não demonstráveis, que são os axiomas ou postulados, etc.  

Para a melhor compreensão e aprendizado da Matemática e da Geometria, acredita-se 

haver necessidade de destacar o conhecimento dos axiomas relacionados a tais ciências e seu 

significado, como apresentado na Figura 48: “Axiomas são proposições aceitas sem 

demonstrações para a melhor compreensão e aprendizado da matemática e da geometria. E o 

entendimento que axiomas também são conhecidos como postulados e são proposições aceitas 

sem demonstrações. Um axioma importante e muito útil na Geometria envolve o estudo do 

ponto, da reta e do plano.101”  

                                                           
101SILVA, Marcos Noé Pedro da. "Axiomas"; Brasil Escola. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/matematica/axiomas.htm>. Acesso em 07 de agosto de 2018 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/axiomas.htm
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Por um único ponto passam infinitas retas. 

 

 
Por dois pontos distintos A e B passa uma única reta. 

 

 

 
 

 

Para determinarmos um plano necessitamos de pelo menos três pontos. 

 
 

  

Se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então todos os pontos 

dessa reta pertencem ao plano.  

 

 

 

Existem infinitos pontos dentro e fora de um plano. 
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Posições relativas de duas retas: duas retas distintas têm no máximo um ponto comum.  

Concorrentes, possuem apenas um ponto em comum. 

 

 

 
 

 

Paralelas, não possuem ponto em comum. 

 

 
Figura 48: Axiomas 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/matematica/axiomas.htm. 

 

 

Pelo nível de ensino ofertado, as autoras partem de um menor grau de dificuldade, 

porém não se consegue descobrir para que série essa unidade foi escrita.  Ao ensinar sobre reta, 

o que se percebe é a valoração do ponto. De acordo com a Figura 49, a reta é considerada pelas 

autoras, a mais simples das linhas. Apresentam figuras as quais indicam que por um ponto dado 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/axiomas.htm
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passam infinitas retas. Por dois pontos distintos passa uma única reta. A reta é ilimitada, mas 

um ponto qualquer pode dividi-la em duas porções denominadas semirretas.  

 

 

Figura 49: 1ª Unidade – Reta. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969 

Destaca-se também a página dedicada a conceitos e figuras das semirretas e suas 

posições, conforme apresentado nas Figuras 50 e 51: 

 

 

Figura 50: 1ª Unidade – Semirretas. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969 
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Figura 51: 1ª Unidade – Reta. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

Na obra é reiterado que os objetivos propostos se preocupam com os conhecimentos e 

o comportamento, já que eles visam dotar a criança de certo número de conhecimentos e 

técnicas e desenvolver habilidades à medida que se processa a aquisição dos conhecimentos 

como consequência dessa própria aquisição. A necessidade de atender a essa dualidade de 

objetivos (conhecimentos e o comportamento) decorre da atitude diante da matéria e 

principalmente de como se processa esse ensino.Em cada unidade de ensino há uma relação dos 

objetivos concernentes ao conhecimento.Porém, em relação aos objetivos comportamentais, o 

mesmo não acontece, uma vez que, explicitamente, existe a possibilidade de um mesmo 

assunto, oportunizar o desenvolvimento de vários comportamentos simultaneamente, e 

ninguém melhor que o professor para precisar as disposições mais convenientes a serem 

formadas em seus alunos (MOLINA e RICO, 1969). 

Observa-se que a técnica de discussão é frequentemente sugerida nas atividades para 

formação de conceito, a qual demonstra a possibilidade de ser ativada em classe, no sentido de 

encaminhamento da criança para as descobertas e consequentes generalizações. As autoras, em 

sua explicação inicial, argumentam que as sugestões de como orientar a discussão não são 

caminhos rígidos e únicos, são direções que necessariamente terão de sofrer modificações de 

sorte a dar atendimento às necessidades sentidas pela criança e pela escola. Os exercícios de 

forma alguma substituem as situações de experiências que o professor deve proporcionar à 

criança, para formação dos conceitos. Servirão para sistematizar, fixar, verificar os 

conhecimentos adquiridos. 
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Porém,quando se analisam as lições, percebe-se que as explicações ficam no nível da 

observação, enquanto o professor expõe e conduz a criança ao reconhecimento intuitivo do 

ponto e da linha, desde os primeiros estágios. Apresentam modelos retas perpendiculares, 

oblíquas, ângulos, curva. Para Molina e Rico (1969, p.5) “a conceituação de curva e de reta e 

suas posições vai depender da compreensão que a criança tem de direção e sentido”.Esclarece 

sobre as direções (horizontal, vertical e inclinada) e traz demonstrações de acordo com Figura 

52. 

 

 

Figura 52: 1ª Unidade – Retas Perpendiculares. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969 

Nas páginas 6 e 7 começam as sugestões de atividades. De 8 a 15 aparecem 38 questões 

consideradas exercícios de fixação, em que são reforçados os conhecimentos sobre Pontos, 

Retas e Semirretas, conforme as Figuras 51 e 52.Entende-se que até meados de 1960, as obras 

lançadas no Brasil apresentavam os conteúdos por meio de conceitos, teoremas e corolários, 

num modelo próximo da geometria euclidiana, acompanhados de numerosos exercícios que 

requeriam a comprovação do aluno. 
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Figura 53: 1ª Unidade – Modelos Físicos do Ponto. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969 

 

 

 

Figura 54: 1ª Unidade – Modelos gráficos do Ponto. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969 

 

Neste contexto das atividades propostas no livro, há uma orientação aos professores 

para que escrevam na lousa uma sequência de quatro desenhos com pontos enfileirados. Depois 

solicitar às crianças que expliquem os desenhos. Até aqui, a geometria ensinada nos livros adota 

uma abordagem intuitiva, porque acentua as noções de figura geométrica, conjuntos de pontos 

do plano, que se concretiza na análise da obra em geral.  
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Figura 55: 1ª Unidade – Linhas e Pontos. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

Analisando o valor desses estudos para Mato Grosso, o intento é compreender a 

história desse movimento em nível nacional, o qual teve reconhecimento como sendo a maior 

das reformas empregadas à disciplina de Matemática durante as décadas de 56 e 57. 

 

 

Figura 56: 1ª Unidade – Questões e Problemas. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969 
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Figura 57: 1ª Unidade – Retas e Pontos. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

 

A página 15 destaca uma síntese do que foi estudado,denominado pelas as autoras de 

Generalizações: O ponto e a linha são figuras geométricas; Pode-se representar o ponto e a linha 

com modelos; Um ponto numa reta pode dar origem a uma semirreta; Dois pontos podem dar 

origem a um segmento de reta; Um ponto pode dar origem a muitas semirretas.  A seguir 

levantam questionamentos para que a criança responda, evidenciado nas Figuras 58 e 59. 

 

 

Figura 58: 1ª Unidade – Retas Paralelas. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 
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Figura 59: 1ª Unidade – Retas Paralelas. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

Nas páginas de 22 a 25 os exercícios estão direcionados para retas perpendiculares, 

coincidentes e concorrentes, paralelas e reversas, destacada na Figura 60. 

 

 

Figura 60:  Exercícios sobre Retas 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

Finalizando a 1ª unidade, na página 26 as autoras disponibilizam mais atividades de 

enriquecimento, tais como: Construção de um fio de prumo; Construção de um nível; Leitura 
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informativa, dando como exemplo o trabalho do marceneiro que utiliza o fio de prumo e o nível 

como ferramentas do seu trabalho. 

 

4.2 -  2ª Unidade – O Plano e as Figuras Planas 

 

Na 2ª unidade são abordados os tópicos: Plano e as figuras planas.  Observa-se que os 

conceitos, figuras geométricas e atividades de aprendizagem e fixação, foram novamente 

utilizados pelas autoras para ensinar Geometria para as crianças. De acordo com a Figura 61, 

verifica-se previamente os conteúdos a serem trabalhados. 

 

 

Figura 61:  2ª Unidade – Plano e Figuras Planas 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

Em relação às atividades propostas, Dienes e Goldin (1977) destacam que:  

 

A geometria é a exploração do espaço. Uma criança, desde seu nascimento, explora o 

espaço. Primeiramente o olha, depois o sonda com seus braços e pernas visando a 

descoberta, e enfim se desloca nele. É preciso um tempo bastante longo para 

desenvolver as ideias de perspectiva, de distância, de profundidade; noções como as 

de dentro e fora, diante e atrás, antes e depois, e assim por diante. As primeiras noções 

de geometria não têm nada a ver com a medida. Uma criança preocupa-se muito pouco 

com a distância exata dos objetos, de seus movimentos ou do ângulo sob o qual as 

coisas são vistas (1977, p. 1). 
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À medida que os conteúdos do livro foram analisados, percebia-se que o sistema 

escolar brasileiro confirmava a dualidade da escola entre a classe operária e a elite. No dizer de 

Miguel e Miorim (2004), as noções próprias da geometria, bem como as constituições 

geométricas e realce ao método dedutivo e prático faziam parte do rol dos conteúdos que os 

alunos provenientes das elites acessavam, embora os livros de Matemática não traziam esses 

conteúdos (ZUIN, 2002). Segundo esse autor, apesar de a geometria ter sido fustigada do 

currículo, seus conteúdos continuaram nas escolas das elites brasileiras.  

Pavanello (1989), em suas análises,destaca que em relação ao estudo de geometria, o 

povo não tem acesso a ela, exceto se tiver utilidade prática: “no que se refere às profissões, e 

até isso mesmo lhe é negado, à medida que ampliam as oportunidades educacionais das classes 

inferiores da sociedade, reduzindo o caráter diretamente profissional da educação” 

(PAVANELLO, 1989, p.100). 

Os objetivos de Conhecimento apresentados para o professor na 2ª unidade são 

destacados pelas autoras: Formar o conceito de superfície plana e de superfície curva; Formar 

conceito de plano; Diferenciar figuras de contorno arredondado de figuras por segmentos de 

retas; Interpretar os elementos de uma figura formada por segmento de reta; Reconhecer região 

interna e externa de uma figura e caracterizá-la. Os conteúdos a ser ensinados são: Quadrado; 

Círculo (disco); Retângulo; Triangulo; Losango e Paralelogramo. As autoras dão informações 

que são complementadas com figuras. Não há indício de que as crianças façam, mas apenas 

observam.  Na Figura 62 a obra apresenta as várias posições de uma reta (geratriz) para se obter 

uma diretriz).102, destacada na Figura 60. 

 

 

Figura 62: 2ª Unidade – Geratriz. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

                                                           
102 Não há explicações sobre os termos geratriz e diretriz. São evocados, como se surgissem do nada. 
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Em seguida apresentam a geometria espacial e evidenciam que, ao conceber um plano, 

deve-se imaginar porções do Espaço. Explicam que se num plano existem infinitos pontos, 

também existem infinitas retas. Uma reta pode dividir o plano em duas partes distintas entre si 

e denomina-se Semi-plano, portanto a reta é a origem dos Semi-planos.103  Conceituam e 

distinguem  figuras planas e espaciais ou não-planas, apresentadas na Figura 63. 

 

Figura 63:  2ª Unidade – Semiplano 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

Demonstram, por meio da Figura 54,as regiões internas e externas de um Plano. Essas 

fontes, as quais se está consultando, são fundamentais para averiguar a presença da Geometria 

nos cursos de formação de professores primários e como eram ensinados aos alunos, conforme 

a Figura 64. 

 

 

Figura 64: 2ª Unidade – Plano em duas regiões 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969 

                                                           
103 Verifica-se no livro que as autoras utilizam duas formas de escrever o termo Semiplano. Ora escrevem Semi-

plano, ora escrevem Semiplano. 
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Ao ensinar sobre a figura assentada em uma base, mencionam que a criança tem noção 

intuitiva de espaço. No caso da Figura 65, para ensinar noção de superfície plana e curva, 

apresenta um suporte, em cada figura, que sustém uma barra (diretriz). Para as autoras, a 

representação física traz dupla vantagem ao ensino, pois permite a formação de conceitos e a 

percepção da figura plana como elemento componente de outras figuras, como por exemplo, os 

sólidos.  

 

Figura 65:  2ª Unidade – Diretriz e Geratriz. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969 

 

Acerca do Espaço, as autoras afirmam ser algo que abrange tudo, ou seja, algo que 

parece não ter tamanho. É também um lugar maior ou menor, Assim como o plano, o espaço é  

uma sobreposição de retas no significado vertical. No dizer da Molina e Rico (1969),na inserção 

de figuras como o quadrado, círculo, retângulo, triângulo, os alunos as conhecem, mesmo que 

seus conceitos sejam mal formados. E complementam afirmando que as crianças precisam 

apenas dos conceitos, embora tenham dificuldade para interpretar alguns elementos da figura, 

o que não é novo, já que as aulas sempre são por meio de explicação do professor e da imagem 

circunscrita, apontada na Figura 66: 

 

 

Figura 66:  2ª Unidade – Figuras geométricas. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969 
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A concepção das autoras é a de que as crianças não percebem que em algumas figuras 

só se consideram base e altura, como também não compreendem que qualquer lado pode ser a 

base da figura, não reconhecem a altura do triangulo de acordo com as Figuras67.  

 

 

Figura 67:  2ª Unidade – Figuras geométricas. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

As páginas 34 a 50 são dedicadas à sugestão de Atividades de Enriquecimento, 

exercícios de aprendizagem e de fixação. Também constam tarefas contendo asserções de certo 

ou errado, atividades de colorir diversas figuras geométricas, completar orações, dentre outras, 

conforme destacam as Figuras 68 e 69. As autoras sugerem também que as crianças leiam para 

que obtenham informações. 

 

 

Figura 68:  2ª Unidade – Atividades de enriquecimento. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969 
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Figura 69:  2ª Unidade – Sugestão de Atividade. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969 

 

Finalizam a unidade sugerindo uma atividade em que as crianças participem da 

elaboração de um quadro mural intitulado: “Figuras que já conhecemos” destacado na Figura 

70. 

 

 

Figura 70:  2ª Unidade – Figuras que já conhecemos. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 
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4.3 -3ª Unidade – Polígonos 

 

A 3ª unidade do Volume I traz os conteúdos abaixo discriminados. Da página 54 a 57, 

as autoras contemplam os objetivos a serem alcançados tais como: identificar as diferentes 

espécies de curva; distinguir entre as curvas fechadas simples, as que são polígonos e classificar 

os polígonos quanto ao número de lados. Quanto aos conteúdos a serem ensinados, são as 

curvas nos diferentes modos; linha poligonal; triláteros e quadriláteros.   

No período em que a coletânea circulou no Estado de Mato Grosso, principalmente 

nas décadas de 60 e 70, o Movimento da Matemática Moderna (MMM) estava submetido a 

muitas críticas, mesmo assim elas sugerem em seus livros as práticas adotadas pelo MMM no 

ensino primário. Nesse primeiro volume há inúmeras informações que, segundo as autoras, são 

importantes para ensinar os conteúdos sugeridos.  

Para Molina e Rico (1969), no MMM há uma preocupação com o desenvolvimento de 

atividades que vão se tornando gradativamente mais elaboradas, até atingir certo grau de 

abstração, que ocorre no momento do registro presente nos próprios livros do aluno, na tentativa 

de tornar os conteúdos mais significativos. 

 

 

Figura 71: 3ª Unidade – Polígonos. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969 

 

A 3ª unidade tem o objetivo de identificar as diferentes espécies de curva; Distinguir 

entre as curvas fechadas simples e as que são polígonos; Classificar polígonos quanto ao 

número de lados. Os conteúdos tratam das linhas poligonais abertas ou fechadas; os polígonos 
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e suas classificações a partir do número de lados de acordo com a Figura 72. Parece que são 

conteúdos voltados para as  3ª e 4ª séries. 

 

 

Figura 72:  3ª Unidade – Polígonos. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

Após o estudo dos Polígonos e Linhas poligonais, dão continuidade também ao estudo 

dos trapézios. O círculo e a esfera são trabalhados posteriormente, com atividades que utilizam 

régua e compasso, embora as crianças observem apenas nos livros, expõem também as relações 

entre raio e diâmetro e suas definições. Apresentam a ideia de reta secante, tangente. Definem, 

mais uma vez, o círculo como o conjunto de pontos da circunferência e o conjunto dos pontos 

internos a ela.  

Para falar de esfera, elas instruem que não desenhe a esfera, pois o desenho não fará 

com que a criança entenda suas propriedades, mas o professor deve mostrá-la. Para finalizar, 

dão o passo a passo para ensinar o comprimento da circunferência, arcos e medidas dos ângulos 

inscritos a uma circunferência.  

Por último, sugerem atividades na página73,que serão realizadas pelos alunos, na 

mesma sequência das unidades anteriores. Atividades de desenho, pintura e completar orações, 

partindo da observação de figuras geométricas e numerais correspondente de figuras. 
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Figura 73:  3ª Unidade – Generalizações e Exercícios. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

Nas décadas de 1960 a 1980,o MMM foi determinante para as mudanças nos fins 

tradicionais propostos para a Matemática. Segundo Kline (1976), o objetivo era reformar o 

currículo tradicional dessa disciplina, pois possuía muitos defeitos e estavam voltados apenas 

para o progresso. Durante a análise do Volume I, as autoras têm um discurso voltado para o 

MMM, porém o que observamos na obra são apresentações bem superficiais e exercícios 

repetitivos. 

Os que advogavam acerca da Matemática Moderna destacavam que com o raciocínio 

por trás do método, os alunos passariam a compreender o conceito trabalhado e não precisariam 

decorar. Gadotti (2008, p. 28) destaca: “no currículo tradicional, basicamente se usa a 

abordagem lógica, ou seja, começa-se com as definições e provam-se dedutivamente as 

conclusões”. 

Antes de iniciar a análise do Volume II, tomou-se como base o referendo acerca dos 

livros didáticos de acordo com o pensamento de VALENTE(1999). Para ele,esse material 

didático trata-se de um produto cultural, sendo necessário entendê-lo como um bem cultural. A 

despeito disso, esclarece-se que a pesquisadora fez parte de uma geração que se preocupava em 

adquirir cultura, ou melhor, fazia questão do acesso à cultura. 

Desse modo, deve ser tratado como tal para entendê-lo em seu processo de produção 

física, material bem como na conjuntura em que se dá sua preparação intelectual. Há também 
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que compreender suas múltiplas faces que se cruzam na autoria dos textos, nos modos de 

circulação que são auferidos aos livros e, sobretudo, na utilização em épocas diferentes.   

Partindo desses pressupostos, verifica-se que há um contrassenso nas décadas em que 

se concentram esta pesquisa (1960 a 1980). Juscelino Kubitschek, ao inaugurar Brasília, em 

1960, tinha como lema: “50 anos em 5”, ou seja, o desenvolvimentismo afirmava-se no Brasil 

a partir daquele desafio concretizado. No entanto, isso não foi possível devido o golpe de 1964 

que o Brasil sofreu.  

A interrupção destes quatro anos elucida esse contrassenso e a escola agrega em seu 

currículo um ensino direcionado para o desenvolvimento econômico do país. Esse fato 

contribuiu para o alto índice de evasão de acordo, com as figuras 74 e 75. No diário de uma 

professora da 4ª série em 1985, no início do ano letivo a turma era composta por 26 alunos, mas 

somente 5 alunos chegaram até o final: 

 

 

Figura 74:  Diário de Classe, 4ª série, 1985. 

Fonte: Escola Estadual de 1º grau Francisco Dourado – Barra do Garças/MT. 
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Figura 75:  Diário de Classe – 4ª série, 1985 

Fonte: Escola Estadual de 1º grau Francisco Dourado – Barra do Garças/MT. 

 

 

Os registros chamam a atenção pelo alto índice de alunos que abandonam a escola. 

Neste contexto, durante o período em que o ensino tradicional vigorava no Brasil e no mundo, 

sua base estava assentada na Aritmética, Álgebra, Geometria Euclidiana e Trigonometria, já 

destacado anteriormente. Porém, com o Movimento da Matemática Moderna, a base curricular 

da disciplina de Matemática sofre alterações e apresentam na sua estrutura a Teoria dos 

conjuntos, Topologia e matérias sobre as Congruências. 

 

4.4 -  4ª Unidade – A Congruência 

 

O Volume II da coletânea de Molina e Rico (1969) destaca sete unidades, iniciando 

com a 4ª indo até a 10ª, as quais propõem os conteúdos apresentados na Figura 76.  
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Figura 76:  4ª Unidade – A Congruência. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

Essa coleção foge ao padrão estabelecido nos derradeiros anos em que a geometria 

estava inserida na última unidade do livro de Matemática. Nesse caso, só seria ensinada se o 

professor tivesse tempo para tal. Durante as leituras percebe-se que os alunos, ao estudarem 

geometria, desenvolvem a capacidade de pensar de modo organizado, compreendendo, 

delineando e imaginando o mundo no qual eles estão inseridos. 

Os objetivos a serem alcançados nessa unidade são: Formar o conceito de congruência 

e o de semelhança; conhecer os símbolos que exprimem a congruência e a não congruência. Os 

conteúdos a ser ensinados se relacionam diretamente com as figuras e o símbolo de 

congruência. As autoras informam que as figuras são definidas como conjuntos de pontos. Para 

haver coerência com essa teoria, as autoras esclarecem que não se pode dizer que duas figuras 

são iguais, mesmo que possuam todos os seus elementos iguais. Os triângulos A e B, apesar de 

possuírem lados e ângulos iguais, não podem ser ditos iguais, porque o triângulo A não é o 

triângulo B.  
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Figura 77:  4ª Unidade – A Congruência. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

Avalia-se que esse conteúdo foi trabalhado na Escola Normal, dado o grau de sua 

complexidade. O que se percebe também é que o ensino está baseado muito mais na ação de 

estudar os símbolos e regras do que no significado que eles têm. 

 

 

Figura 78:  4ª Unidade – Congruência. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969 
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De acordo com Molina e Rico (1969),a ideia da congruência é tão antiga, quanto à 

ideia de número. “É um conceito primitivo, não se define e a sua noção é intuitiva” (1969, p.7). 

Para as autoras, desde cedo as crianças têm noção intuitiva de congruência, como por exemplo: 

A minha bola é igual à de Pedro; Cortei um quadradinho igual ao de Lúcia; Pelo golpe de vista 

as crianças fazem comparações. Porém isto não basta, pois coisas que à primeira vista parecem 

ser do mesmo tamanho, na realidade não o são.  

Ainda dizem aceitar que congruência é a igualdade, mas entre figuras distintas. Duas 

figuras são congruentes quando, mediante deslocamento no plano, podem coincidir por 

superposição. Para elas os deslocamentos podem ser: diretos (translações e rotações); indiretos 

(simetrias). Tratam das propriedades da congruência (reflexiva simétrica e transitiva), conforme 

a Figura 79: 

 

 

Figura 79: 4ª Unidade – Translação e Rotação. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

As autoras propõem uma questão sobre Congruência, solicitando que responda a 

atividade, destacada na Figura 80. 
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Figura 80:  4ª Unidade – Problemas / Congruência. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

 

No dizer de Molina e Rico (1969), as crianças inicialmente usarão as expressões: do 

mesmo tamanho, do mesmo comprimento, da mesma forma, para exprimir a congruência. 

Posteriormente ela usará o termo congruente, que deve ser introduzido de maneira significativa 

após o conceito. Da página 7 a 26, o livro traz inúmeros exercícios de aprendizagem e fixação. 

Na quinta unidade o conteúdo apresentado são Ângulos, destacado na Figura 81. 

 

 

Figura 81:  4ª Unidade – Problemas / Congruência. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

4.5 - 5ª Unidade – Ângulos 



176 
 

 

Na unidade 5, as autoras destacam os objetivos propostos: Formar o conceito de 

ângulo; Conhecer a unidade de medida de um ângulo (grau); Conhecer as denominações e 

valores dos ângulos; Familiarizar as crianças com os instrumentos de medida de ângulo. 

Posteriormente destacam os conteúdos a serem ensinados, como aponta a Figura 82. 

 

 

Figura 82: 5ª Unidade – Conteúdos ensinados. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

 

De acordo com Silva (2014)104 Ângulo constitui-se na região entre duas semirretas a 

despeito dafigura 83. 

 

Figura 83: Ângulos. 

Fonte: https://www.infoescola.com/matematica/angulos. 

 

 

Muitas atividades profissionais empregam ângulos para solucionar dificuldades, como 

por exemplo: o marceneiro, pedreiro, mecânico, dentre outras profissões. Sistemas de elevada 

tecnologia empregam conceitos de ângulos para fazer os controles remotos, até radares em 

aeroportos.A lógica dos algarismos arábicos está na quantidade de ângulos que eles possuem. 

Mas alguma vez já se pensou qual o motivo de “1” significa "um", “2” significa "dois“? É pura 

                                                           
104 Disponível em: https://www.infoescola.com/matematica/angulos/ 

https://www.infoescola.com/matematica/angulos
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lógica. Se alguém escrever o número na sua forma primitiva, vê-se que estão relacionados à 

geometria, especificamente aos ângulos, conforme revela a Figura 84. O número 1 tem um 

ângulo; O número 2 tem dois ângulos; O número 3 tem três ângulos e assim por diante. E o "O" 

não tem ângulo nenhum. 

 

 

Figura 84: Algarismos Arábicos/Ângulos. 

Fonte: http://professor-joselmo.blogspot.com.br 

 

 

A 5ª unidade consta de duas páginas que informam sobre objetivos e concepções de 

ângulos. Da página 32 a 42 seguem os mesmos modelos de atividades com objetivos de fixação 

da matéria pelos alunos. A seguir as Figuras 85 e 86 trazem dois exemplos de exercícios 

utilizados pelas autoras. 

 

 

Figura 85:  5ª Unidade – Exercícios. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

http://professor-joselmo.blogspot.com.br/
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Figura 86:  5ª Unidade – Conteúdos Ensinados. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

. 

Na última página,as autoras sugerem a atividade apresentada na Figura 87 sobre 

ângulos. As unidades 6ª à 9ª só alteram os assuntos, a metodologia empregada é a mesma que 

fora utilizada nas unidades anteriores. Não se teve acesso aos 3º e 4º Volumes.  

 

 

Figura 87:  5ª Unidade – Sugestão de atividade. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 
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O 5º Volume possui três cadernos destinados às crianças. Os exercícios contidos no 

Caderno 1 apresentam-se dosados e acompanham o desenvolvimento dos seguintes assuntos: 

Ponto; Linhas; figuras Planas: quadrado, retângulo, círculo, triangulo; Sólidos.São exercícios 

que vão da página 03 a 30. As autoras destacam um exemplo na Figura 88. 

 

 

Figura 88: 5ª Unidade Caderno 1: p. 10 – Cilindro, Cubo e Esferas. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

O caderno 2 apresenta conteúdos da página 33 a 97 a saber: Linha reta, semirreta, 

segmento de reta; Curvas abertas e fechadas; Figuras planas: quadrado, retângulo, triangulo, 

losango, paralelogramo, círculo e trapézio; Congruência; Ângulo; Posições da reta; 

Triangulo;Composição e Decomposição de figuras; Perímetro e Sólidos. 

Nos estudos acerca da composição e da decomposição de figuras para o cálculo de 

áreas, Padilha (1992) e Flores-Bolda (1997) desenvolveram um estudo com o objetivo de 

investigar o papel do desenho em condição de aprendizagem.  

As autoras destacam o exemplo para que a criança complete o exercício proposto, 

conforme aponta a Figura 89.  
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Figura 89:  5ª Unidade Caderno 2: p. 39– Exemplo de atividade. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

Os exercícios contidos no caderno 3 destacam os conteúdos:Semirreta e Segmento de 

reta;Posições relativas da reta;Curvas abertas e fechadas;Ângulos; Figuras planas: triláteros e 

quadriláteros; Congruência;Perímetro;Composição e Decomposição de figuras;Área e 

Escala.Esses exercícios estão distribuídos da página 99 a 163. Destacam mais exemplos como 

a resolução de problemas que devem ser trabalhados em sala de aula, solicitando ao aluno que 

escreva sobre o que conhece a respeito da figura geométrica, apontados nas Figuras 90 e 91: 

 

 

Figura 90: 5ª Unidade –Problema. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 
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Figura 91: 5ª Unidade – Triângulos. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

O 6º Volume contempla os cadernos 4 e 5, destinados também para as crianças, os quais 

trazem vários exercícios abordando os seguintes conteúdos: Posições relativas de retas e 

planos;Curvas fechadas e abertas;Polígonos;Escala;Área;Composição e Decomposição de 

figuras; Círculo e circunferência: posições relativas de retas e circunferências; Perímetro e Área 

do círculo;Movimento de rotação que gera o ângulo, a circunferência e o círculo e 

SólidosVolume. Destacam mais exemplos para facilitar o trabalho do professor, direcionando 

os exercícios para a turma, conforme as Figuras 92 a 93: 

 

 

 
 

Figura 92: 5ª Unidade – Polígonos. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 
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Figura 93 5ª Unidade –Circunferência 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

 

 

Figura 94: 5ª Escala. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

As construções geométricas apresentadas em todos os cadernos seguem o mesmo 

padrão do problema  apresentado acima. Não há explicação para os métodos. 

 

 

Figura 95: 5ª Unidade – Representação. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 
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No Caderno 5 o conteúdo se dá com os sólidos: esferas, cubos e cilindros. Nele estão 

presentes a planificação do cubo e a do paralelepípedo, com a instrução de recorte e monte os 

sólidos com as crianças, levando-as a observar que no cubo todas as faces são do mesmo 

tamanho e possuem a mesma medida, e que essas faces são os quadrados. Estas observações 

podem ser analisadas na figura 96, que destaca o Índice contemplando os conteúdos a serem 

ensinados: Planificação; Cubo;Cilindro;Prisma quadrangular;Prisma triangular;Prisma 

retangular;Prisma pentagonal; Pirâmide triangular; Pirâmide quadrangular e Cone. 

 

 

Figura 96: 5ª Unidade – Planificação. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

Neste caderno,as autoras propõem que todos os exercícios de planificação sejam 

recortados e montados. Ao todo são 11 figuras geométricas para recortar e montar, oferecendo 

ao professor vários exemplos de como fazê-los, tais como o exemplo da Figura 97. 
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Figura 97: Caderno 5  – Molde figura geométrica. 

Fonte: “Criança, Geometria, Aritmética”. Obra de Lety Molina e Aurora V. Rico, 1969. 

 

 

Durante toda a análise, pode-se evidenciar o modo como as autoras constituíram a 

coletânea sobre o ensino da geometria para o Ensino Primário e a Escola Normal. Sugerem dois 

aspectos em relação ao método: ora apresentam uma geometria intuitiva, ora uma geometria 

dedutiva.  

Sabe-se que os trabalhos relacionados ao ensino da geometria ainda são escassos, 

principalmente no Estado de Mato Grosso. No Brasil, raras são as pesquisas que abordam a 

temática na perspectiva histórica. Atualmente o grupo de Pesquisa Ghemat Brasil possui vários 

trabalhos desenvolvidos por pesquisadores, que contribuem sobremaneira para a compreensão 

do ensino da geometria, desde os tempos mais remotos.   

Dessa forma, pode-se sinalizar que o ensino da geometria presente na formação de 

professores e na escola primária do Estado de Mato Grosso no período delimitado, constitui 

reelaborações de longa trajetória que foram construídas por essa matéria, que sempre foi pauta 

nas discussões nos primeiros anos escolares.  

A geometria apontada na obra analisada se constitui como um saber elaborado ao 

longo do tempo pelas práticas escolares de tempos históricos diferentes. Segundo as autoras, a 
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Pedagogia tradicional considerava como conteúdo os primeiros elementos sistematizados da 

geometria indicados na obra como ponto, reta, plano, posições relativas de duas retas, polígonos 

dentre outros, que foram construídos historicamente na cultura escolar. No entanto, é 

importante salientar que, mesmo sendo um conteúdo deixado à margem do processo educativo, 

a geometria deve ser trabalhada sempre relacionada ao cotidiano dos alunos. Faz-se necessário 

criar meios para que aja compreensão dos conceitos geométricos, de trabalhos manuais, 

atividades práticas e lúdicas, cabendo ao professor potencializar o ensino desse conteúdo, 

desmistificando o conceito de que a geometria é difícil de aprender. 

No Estado de Mato Grosso não foi encontrada nenhuma pesquisa de cunho histórico 

que trata sobre o ensino de geometria, em particular, das figuras geométricas, as quais ocuparam 

lugar de destaque em toda a obra de Molina e Rico. Nesse sentido, este trabalho se constitui 

como uma fonte para futuras pesquisas, tendo em vista que a cada trabalho produzido surgem 

novas concepções, novos olhares e, portanto, novas formas de conceber a geometria no 

currículo escolar.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao revisitar a história da geometria e os primeiros acessos do homem aos saberes 

geométrico, levou-se em consideração o pensamento crítico de muitos historiadores que adotam 

pontos de vista atuais acerca da história. Nesse sentido, a análise histórica da Educação 

Matemática, em especial a presença da geometria na formação de professores primários no 

Instituto Santa Marta, em Barra do Garças - Mato Grosso, durante a década de 1960 e toda a 

década de 1980, permitiu à pesquisadora experimentar muitos desafios, angústias, escolhas, 

mas, sobretudo uma enorme satisfação.  

Dentre as questões apontadas, prescindir-se-ia da provocação de querer continuar a 

investigação histórica,a despeito da ausência de fontes, como sendo o primeiro obstáculo 

encontrado no percurso do caminho trilhado.    

Tomando como base a fábula de Lewis Carroll “Alice no país das maravilhas”,  ao 

indagar o Gato: O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair 

daqui? Isso depende muito de para onde você quer ir, respondeu o Gato. Não me importo muito 

para onde, retrucou Alice. Então não importa o caminho que você escolha, disse o Gato. 

Contanto que dê em algum lugar, Alice completou. Oh, você pode ter certeza que vai chegar se 

você caminhar bastante, disse o Gato. CARROL (2002, 48)105. 

No início pensou-se que o caminho escolhido não levaria a lugar algum, pela arduidade 

dos desencontros e a angústia de não saber por onde começar, já que o começo foi marcado 

pela ausência de qualquer pista que levasse ao objeto de pesquisa.  No entanto, foi lembrada a 

afirmativa de Julia (2003), ao reconhecer que as ações de cunho educativo e cultural são 

aprendizados que, na maioria das vezes não deixam rastros, tornando o processo de busca uma 

tentativa de identificação por meio de mínimas pistas do objeto de investigação, para chegar ao 

lugar traçado. 

Foi assim que a decisão de verificar como se deu a presença da geometria em Mato 

Grosso, particularmente em Barra do Garças, se tornou imperativa.  A vontade de percorrer o 

caminho que todo historiador percorre, apesar dos desafios para resgatar histórias, deu à 

pesquisadora a convicção que era assim que ia ser com ela também. A partir dessa 

certeza,continuou-se as buscas, encontrando fontes (por sinal riquíssimas) e produziu-se uma 

análise da história da geometria no mundo, no Brasil, em Mato Grosso e Barra do Garças.   

                                                           
105Disponível em: https://caminhopoetico.files.wordpress.com/2014/08/lewis-carroll-alice-no-pac3ads-das-

maravilhas-atravc3a9s-do-espelho-e-o-que-encontrou-por-lc3a1.pdf 
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Le Goff (2003) afirma que “tudo que o homem produz” e dele depende lhe serve, o 

exprime, torna significante a sua presença, as atividades, seus gostos e maneiras de ser; neste 

sentido, torna-se essencial questionar os documentos históricos e interrogar sobre os espaços 

em branco da história. A história tornou-se científica ao fazer a crítica aos documentos que 

foram chamados de “fontes” (LE GOFF, 2003, p. 109).  

Foram localizadas e inventariadas as fontes históricas em arquivos escolares, pessoais e 

depoimentos orais de protagonistas da época, constituindo e organizando uma base de dados a 

ser disponibilizada a demais pesquisadores.  

O período sobre o qual se desdobra a pesquisa foi bastante diverso, no que diz respeito 

à presença da geometria na formação de professores do ensino primário. O intervalo é de trinta 

anos, visto que conseguiu-se inventariar as fontes:esta análise debruçou-se sobre a coletânea 

“Criança, Geometria, Aritmética”, composta de seis livros, sendo que somente quatro 

exemplares compuseram a base de dados. 

A coletânea possivelmente circulou pelas escolas públicas mato-grossenses e foi 

utilizada na década de 60 e 70, tanto para o Curso Primário quanto para a Escola Normal de 

Mato Grosso. A finalidade era preparar mão de obra qualificada para atuar como professora da 

escola primária e também ser utilizada pelos alunos do ensino primário.  

 Outras fontes utilizadas no estudo foram os diários de Classes do ensino primário da 

década de 1980, livros de formação pedagógica para a Escola Normal, com instruções 

metodológicas para desenvolver o trabalho pedagógico em sala de aula. Fizeram-se necessário 

como lócus privilegiado, os depoimentos de protagonistas do período delimitado, ex-

professoras do curso normal da época e ex-alunas que ainda atuam como professoras primárias 

do Instituto Santa Marta.  

Ao se analisar as fontes acerca da geometria, a percepção é o quão ela pode contribuir 

para o desenvolvimento dos alunos, ao desenvolver um tipo específico de pensamento que lhe 

permite compreender, abstrair, generalizar, descrever e imaginar, de forma organizada, o 

mundo em que vive.  Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs de matemática) apontam 

que “[...] O trabalho com noções geométricas contribui para a aprendizagem de números e 

medidas, pois estimula a criança a observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar 

regularidades e vice-versa. (BRASIL, 1997, p. 39)”.  

 No que se refere à formação de professores no Estado de Mato Grosso, durante o 

percurso da pesquisa, identificou-se que, por um século, Mato Grosso padeceu entre criação e 

extinção da Escola Normal. Dentre os vários fatores foi mencionada a falta de professores 

capacitados, ausência de espaço físico, falta de pagamento dos salários que ainda por cima eram 
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muito baixos. Abriam-se vagas para concurso, mas não havia candidatos.  Outro aspecto 

analisado era o critério de avaliação para quem participasse do concurso: a primazia estava na 

idoneidade do candidato em detrimento de sua capacidade intelectual. De acordo com leituras 

realizadas, durante a pesquisa, esse foi um dos motivos que levou os homens a abandonarem a 

profissão. 

Na obra de Molina e Rico, dados revelam que os conteúdos foram estruturados tanto 

para a escola normal quanto para o ensino primário.  Os volumes oferecem apoio às atividades 

pedagógicas no processo ensino-aprendizagem e apontam para valores a serem transmitidos. 

Os objetivos comportamentais têm lugar de destaque em toda obra.   

Os ensinos da geometria propostos na coletânea são “depositários de conhecimentos e 

técnicas que em um dado momento, a sociedade crê que a juventude deve adquirir para 

perpetuar seus valores” (CHOPPIN, 2000, p.108).  

As tendências pedagógicas presentes na coletânea não estão evidenciadas em apenas 

uma abordagem.As autoras transitam pela tendência liberal, sem uma base construída a partir 

de estudos, que a nosso ver deveriam ser realizados na escolha de um enfoque que conseguisse 

atender de fato aos interesses das crianças. Pelos objetivos comportamentais, evidencia-se 

também a presença da abordagem Humanista, com vistas a se contrapor ao Behaviorismo, que 

se baseavam apenas no comportamento.  

O ensino “centrado” no aluno, com destaque“nas relações interpessoais e no 

crescimento que desta resulta, centrado no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, dos 

seus processos e organização pessoal da realidade em sua capacidade de atuar como uma pessoa 

integrada”.(MIZUKAMI, 1986, p. 44). Segundo Chartier (1991), é importante situar o autor na 

historicidade de sua produção para que se possa analisar a sua intenção. No período em que a 

obra foi lançada, o Brasil estava mergulhado na ditadura, fruto do golpe de 1964. 

No que diz respeito à distribuição das matérias, as autoras não fazem uma distribuição 

por grau. Para elas, essa postura possibilita a adaptação do ensino à diversidade dos programas 

e às necessidades específicas de cada classe, eliminando, do outro lado, os inconvenientes de 

um ensino organizado segundo um único modelo. Segundo Molina e Rico (1969), cabe ao 

professor a habilidade de distribuir os assuntos nos diferentes graus e selecionar um conteúdo 

mínimo a ser desenvolvido com a criança.  

A abordagem tradicional adota essa postura em relação aos conteúdos. Asseveram que 

a escola falha quando se preocupa unicamente com a aquisição de conhecimentos, relegando a 

segundo plano a estimulação do pensamento e da ação, dada a indiscutível importância da 
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criatividade na formação da personalidade da criança. Nesse sentido Molina e Rico possuem 

um discurso humanista. 

Quanto ao pensamento das autoras, Libâneo (1989) descreveu com muita propriedade 

o que ele denominou de certas confusões que se emaranham na cabeça dos professores: “Têm 

na cabeça o movimento e os princípios da escola nova. A realidade, porém, não oferece aos 

professores condições para instaurar a escola nova, porque a realidade em que atuam é 

tradicional" (LIBÂNEO, 1989, p. 20). 

A obra também instrui o professor sobre a aprendizagem por meio de fixação e 

enriquecimento, sendo considerado pelas autoras como a forma ideal para toda a classe, 

destacando a fixação como complemento essencial para a aprendizagem. Nesse caso, a presença 

da tendência liberal tradicional é clara. Quando trata sobre a independência na aprendizagem, 

o tradicional está explicitamente presente. Segundo as autoras, a criança deve agir sem a 

assistência do professor, essa atitude dá o tom do “respeito à individualidade”. Na 

aprendizagem, segundo as autoras, a criança deve agir sem a assistência do professor, ou seja, 

agir com independência.  

Quanto à formação dos professores primários, a obra traz objetivos claros acerca da 

aprendizagem das crianças tais como: Criar oportunidade da criança ler, refletir, pesquisar e 

agir independentemente; Atender às necessidades de cada criança, através da individualização 

do ensino; Dar responsabilidade à criança mantendo-a ocupada de maneira útil.  Durante a 

formação desses professores,a obra recomenda que, para alcançar um bom nível de ensino e ao 

mesmo tempo atender às diferenças individuais, é necessário dispor de exercícios escritos 

previamente organizados. A intenção é oferecer dificuldades possíveis de serem superadas por 

todas as crianças, de acordo com a capacidade de cada uma, habituando-as a trabalhar só. 

Embora as autoras orientem os professores a utilizar o método intuitivo, as crianças 

não tinham acesso à observação de fatos e objetos. Nesse caso, é contraditório afirmar que os 

conteúdos trabalhados (conceitos e imagens) correspondem ao princípio do método intuitivo. 

Os dados revelam indícios da presença da geometria na formação das normalistas em 

Barra do Garças, no entanto, na prática docente, em especial no ensino primário,essa disciplina 

é secundarizada, ou seja, é subordinada a outras disciplinas. Pode-se afirmar que a obra 

analisada foi utilizada no Liceu de Cuiabá, local em que se encontrou parte dela. A afirmação 

deriva do fato da coletânea ter sido encontrada junto a outros livros didáticos utilizados pela 

escola, bem como o “estado” da obra indicam traços de uso. Outro vestígio deixado como 

possibilidade de uso, é a ausência de dois dos seis volumes da coleção. 
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Revisitar a história da educação e especificamente do ensino de Matemática leva a 

refletir como a geometria foi e é importante, desde a antiga civilização aos dias atuais. A partir 

dessa consciência, esquadrinhar alternativas para que ela seja definitivamente reconhecida no 

âmbito escolar: essa é a funçao da pesquisa. 

Como pesquisadora, assumiu-se o ofício de historiadora e, neste percurso, contar um 

pouco da história pessoal, revisitar as lembranças da infância e da adolescência em busca de 

cura, porque histórias curam. Reviver o passado, no sertão da Bahia, passando por inúmeras 

dificuldades, sem a presença paterna (pai vivo e ausente) e continuar sonhando é sintoma de 

cura! 

Nessa perspectiva, o trabalho buscou um estudo mais aprofundado sobre a temática, o 

qual contribuirá com os elementos que constituiram a cultura escolar de outrora, trazendo novas 

compreensões e interpretações, na tentativa de responder várias questões que instigam os 

pesquisadores do campo da Educação Matemática. 
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