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RESUMO 
 

A pesquisa insere-se nos estudos da História da Educação Matemática e 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. O 
estudo vincula-se ao Grupo GHEMAT Brasil e tem como objetivo analisar o Regulamento de 
1896 vigente a época do Concurso Público para Provimento Efetivo das cadeiras de 
Magistério das Escolas Elementares, especificamente, no Povoado do Coxipó do Ouro no 
final do século XIX e início do século XX (Primeira República). Considerando a validade e 
legitimidade das fontes propusemos a estudar essa problemática a partir de uma perspectiva 
histórica, tendo como base a seguinte questão: Que Matemática era necessária para ingresso 
no Magistério de Mato Grosso em 1908-1910? Para responder à questão, a pesquisa foi 
desenvolvida na perspectiva histórico-cultural, fundamentada nos aportes teóricos de Almeida 
(2010), Alves (1986), Certeau (1982), Chervel (1990), Hofstetter (2017), Jacomeli (1998), 
Julia (2001), Leite (1970), Marcilio (1963), Patrocinio (2016), Sá e Sá (2011), Reis e Sá 
(2006), Silva (2006), Pinto (2008/2014) e Valente (2015/2003).  A pesquisa contribui com a 
História da Educação Matemática, a partir de fontes históricas e documentais inventariadas no 
Arquivo Público e no Instituto Memória da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A análise 
desse trajeto constitui como fontes de pesquisa os documentos oficiais da época com destaque 
para os Regulamentos da Instrução Pública Primária Matogrossense, o Edital para efetivação 
do concurso, Atas de exame, Provas e demais documentos. Nosso intento é compreender a 
historicidade do Edital que normatiza o concurso e conhecer quais conteúdos foram 
explicitados no exame na disciplina de Matemática realizado pelos candidatos que almejavam 
ingressar na carreira do Magistério nas escolas públicas mato-grossense. O percurso teórico-
metodológico constitui-se por meio de uma narrativa acerca do período do Império e Primeira 
República no Estado de Mato Grosso e proporciona uma retrospectiva dos principais pontos 
históricos ocorridos no Estado. As fontes revelam que os candidatos aptos ao cargo de 
professor deveriam ter domínio dos conceitos matemáticos para resolver as questões ligadas 
aos saberes para ensinar, tendo em vista que, para o exercício da profissão docente na 
primeira década do século XX em Mato Grosso, os futuros professores precisavam 
demonstrar o conhecimento adquirido durante sua trajetória escolar, mesmo com os entraves, 
dentre os quais destacamos as dificuldades de extensão territorial e as condições precárias da 
formação docente. As provas ainda evidenciam que os candidatos à carreira de Magistério em 
solo matogrossense tinham que dominar os saberes elementares de Aritmética, em especial, 
relacionados aos pontos sorteados no exame, outorgando-lhes o direito para exercer a 
docência. 
 
Palavras chave:  História da Educação; Instrução Pública Primária Matogrossense; Ensino de 
Matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 
The research is part of the studies of the History of Mathematics Education and comprises the 
Research Line of Mathematics, Natural Sciences and its Technologies of the Stricto Sensu 
Post-Graduation Program in Teaching 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 study is linked to the GHEMAT Brasil Group and aims to analyze the 1896 
Regulation in force at the time of the Public Tender for Effective Provision of the Elementary 
School Magisterium chairs, specifically in the Coxipó do Ouro Village in the late 19th and 
early 19th century of the 20th century (First Republic). Considering the validity and 
legitimacy of the sources is that we propose to study this problem from a historical 
perspective, based on the following question: What Mathematics was necessary for entry into 
the Magisterium of Mato Grosso in 1908-1910? To answer the question, the research was 
developed in a historical-cultural perspective, based on the theoretical contributions of 
Almeida (2010), Alves (1986), Certeau (1982), Chervel (1990), Hofstetter (2017), Jacomeli 
(2006), Pinto (2008/2014), and Valente (2015), as well as the results of the study, 2003). The 
research contributes to the History of Mathematical Education, from historical sources and 
documentaries inventoried in the Public Archives and in the Memory Institute of the 
Legislative Assembly of Mato Grosso. The analysis of this route constitutes as sources of 
research the official documents of the time, with emphasis on the Regulations of the Primary 
Public Instruction Matogrossense, the Invitation to tender, Examination minutes, Proves and 
other documents. Our intention is to understand the historicity of the Edict that regulates the 
contest and to know what contents were explained in the exam in the Mathematics discipline 
carried out by the candidates who wanted to enter the career of the Magisterium in public 
schools in Mato Grosso. The theoretical-methodological route is constituted by means of a 
narrative about the period of the Empire and First Republic in the State of Mato Grosso and 
provides a retrospective of the main historical points occurred in the State. The sources reveal 
that the candidates suitable for the position of professor must have mastery of the 
mathematical concepts to solve the questions related to the knowledge to teach, considering 
that, for the exercise of the teaching profession in the first decade of the XX century in Mato 
Grosso, future teachers needed to demonstrate the knowledge acquired during their school 
career, even with the obstacles, among which we highlight the difficulties of territorial 
extension and the precarious conditions of teacher training. The evidence also shows that the 
candidates for Magisterium career in Matogrossan soil had to master the elementary 
knowledge of Arithmetic, especially related to the points drawn in the exam, granting them 
the right to practice teaching. 
 
Keywords: History of Education; Primary Public Instruction Matogrossense; Mathematics 
Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa intitulada “A Matemática para ingresso no Magistério primário em Mato 

Grosso (1908-1910)” 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 

e vincula-se ao Grupo GHEMAT Brasil1, que vem discutindo em diversos estados brasileiros, 

pesquisas realizadas sobre a disciplina de Matemática e seu ensino, no âmbito da História da 

Educação Matemática.  
O presente estudo tem como objetivo analisar os Regulamentos inerentes à seleção 

para a Instrução Pública Primária matogrossense e como escopo o exame de admissão para o 

provimento efetivo de professores primários aplicados no final dos anos de 1900. Os exames 

foram aplicados aos candidatos inscritos no concurso para a carreira de Magistério por meio 

do Edital sancionado pelo Diretor Geral da Instrução Pública Primária do Estado de Mato 

Grosso, em 04 de dezembro de 1908.  

Nosso intento é compreender a historicidade desse Edital em específico, que normatiza 

o concurso e conhecer quais conteúdos foram explicitados no exame, com destaque para a 

disciplina de Matemática, bem como os documentos produzidos, em especial, a Prova escrita 

e a Ata do exame realizado pelos candidatos que almejavam ingressar na carreira do 

Magistério nas escolas públicas matogrossense. 

Outro aspecto relevante será compreender como ocorreram os processos e dinâmicas 

dessa prática avaliativa (prova escrita e oral) e a cultura escolar da época, a partir da história 

da educação matogrossense e, por conseguinte, analisar todo o contexto histórico dos 

documentos que interligam o período retratado. Conhecer os rituais realizados pelos atores do 

período histórico (candidatos e banca examinadora) durante o Provimento Público para as 

Cadeiras da Instrução Pública Primária nos permite encontrar vestígios impregnados na 

cultura escolar de contextos diferentes, pertencentes a outras épocas.  

A pesquisa ancorada na abordagem metodológica da História Cultural busca contribuir 

com a História da Educação Matemática, a partir de fontes históricas e documentais 

inventariadas no Arquivo Público e no Instituto Memória da Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso. 

                                                           
1 Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática (GHEMAT Brasil), coordenado pelo Professor 
Wagner Rodrigues Valente da Universidade Federal de São Paulo- UNIFESP. 
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Durante o processo de construção da presente dissertação, utilizamos aportes teóricos 

de historiadores matogrossenses e demais autores dentre os quais destacamos: Almeida 

(2010), Alves (1986), Certeau (1982), Chervel (1990), Hofstetter (2017), Jacomeli (1998), 

Julia (2001), Leite (1970), Marcilio (1963), Patrocinio (2016), Sá e Sá (2011), Reis e Sá 

(2006), Silva (2006), Pinto (2008/2014) e Valente (2015/2003) para fundamentar o que já foi 

academicamente construído até aqui.  Ao pesquisarmos nos deparamos com algumas 

produções de pesquisadores que empreenderam atividade investigativa, semelhantes às fontes 

utilizadas nesse estudo, onde destacamos conceitos e discussões relevantes, acerca da História 

da educação e da Instrução Pública Primária da Primeira República em Mato Grosso. 

 

Trajetória pessoal e profissional  

 

 Tenho a necessidade de tecer alguns comentários acerca da minha trajetória acadêmica 

e profissional, para melhor compreensão do estudo que será delineado e que motivou o 

interesse por esta temática. 

Sou bacharel em direito, advogada, professora universitária há pouco mais de três anos 

e leciono disciplinas relacionadas ao direito brasileiro. Creio que a primeira pergunta que o 

leitor deve estar se fazendo é: o que conduziu uma pessoa formada em área tão distinta a 

empreender pesquisa em ensino, ligada aos aspectos históricos da Educação, em especial da 

educação Matemática? 

Antes de responder ao questionamento, faz-se necessário realizar alguns apontamentos 

pessoais. Meus estudos nas séries iniciais foram realizados da seguinte forma: a alfabetização 

em escola privada, porém, por motivo de ausência de recursos financeiros da minha família 

fui matriculada na rede pública de ensino, e desta forma, iniciei a 2ª série do ensino 

fundamental no ano de 1997, na Escola Estadual Benedito de Carvalho, localizada no bairro 

CPA II em Cuiabá/MT, onde tenho as primeiras memórias do contato com a disciplina de 

Matemática. 

Neste período, a professora Ieda2 lecionava as disciplinas de forma integrada: 

português, matemática, ciências, estudos sociais, educação ambiental e outras matérias que 

integravam o conteúdo programático do ano letivo. Com muita dedicação, a professora nos 

apresentava as primeiras operações matemáticas e as avaliações refletiam a satisfação do 

aprendizado da disciplina.   
                                                           
2 Professora das séries iniciais na Escola Estadual Benedito de Carvalho. O nome completo não foi possível 
confirmar até o momento. 
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Na 5ª série do Ensino Fundamental iniciei os estudos na Escola Estadual da Polícia 

Militar Tiradentes, localizada no bairro CPA I em Cuiabá/MT, onde tive contato com diversos 

professores da disciplina Matemática e infelizmente, comecei a ter dificuldades em 

compreender diversos conceitos básicos da disciplina. As dificuldades aumentaram quando 

ingressei no Ensino Médio e iniciei os estudos das equações de 3º grau, e demais conteúdos 

que, para mim, não tinham nenhuma lógica ou aplicação prática, dificultando cada vez mais o 

meu desenvolvimento com a disciplina de Matemática, gerando assim, uma inquietude 

pessoal e um desejo de contribuir com a aprendizagem dos futuros alunos. 

Por conseguinte, desde as séries iniciais sempre tive o sonho de ser professora. No 

período do vestibular, uma das opções era concorrer a uma vaga para um dos cursos na área 

da docência (Letras, Pedagogia e afins). No entanto, por uma oportunidade de bolsa de 

estudos oferecida pelo Programa Universitário do Governo Federal, denominado “Programa 

Universidade para Todos - ProUni”3, iniciei meus estudos no curso de Bacharelado em 

Direito, e ali, também me apaixonei pelas ciências jurídicas, mas sempre resguardei o sonho 

de ser professora e contribuir com a educação. 

Concluindo o curso de Direito, e após curto espaço de tempo, no ano de 2015 surge a 

oportunidade de iniciar o exercício da profissão docente junto às FEICS – Faculdades 

Evangélicas Integradas Cantares de Salomão e posteriormente na Universidade de Cuiabá – 

UNIC, instituição em que me graduei, como professora do curso de Bacharelado em Direito. 

Junto com a alegria de realizar um sonho de infância (docência), vieram as inquietudes 

e ansiedades decorrentes do sistema de ensino: como avaliar? O que é ser uma boa 

professora? Aluno que aprende é aluno que obtém boas notas? Professor bom é quando o 

aluno tira notas boas? 

Meu Deus! Perguntas que começaram a me inquietar, e que certamente conduziram a 

busca de capacitação para aprimorar a vocação de lecionar. Sabemos que o curso de 

bacharelado em Direito não nos vocaciona a lecionar e, portanto, a necessidade de procurar 

novos conhecimentos na área de ensino acerca de “como ensinar”, “como avaliar” e “como 

desenvolver” o ensino e aprendizagem dos alunos. 

Neste contexto, me candidatei ao Programa de Mestrado em Ensino acadêmico e 

posteriormente fui desafiada pela minha orientadora a empreender pesquisa no ramo da 

história da Educação Matemática, tendo em mãos, as fontes historiográficas do concurso 

                                                           
3 Programa do Governo Federal que concede bolsas integrais ou parciais, em Instituições de Ensino Superior 
Privadas, para alunos oriundos de escola pública e de família com renda per capita de até três salários mínimos 
mensais.  
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público para provimento dos cargos de professores primários dos tempos de outrora, 

especificamente, final do ano 1908 e início de 1909. Levei meus anseios na tentativa de 

minimizar algumas dúvidas, e ao certo, problematizar outras, que fatalmente irão surgir 

durante todo o percurso que juntas iremos trilhar. 

Confesso... Fui desafiada! Fui para os arquivos públicos mantidos pelo Estado, 

escolas, pesquisei diversas fontes históricas, entrei em contato com documentos riquíssimos e 

raros, que nunca imaginei um dia ter acesso, tudo com a finalidade de construir, com riqueza 

de detalhes a História da educação matogrossense. 

 

A construção do objeto de pesquisa 

 

Conforme já dito, tem sido um desafio empreender pesquisa na área do ensino, e em 

especial, na historicidade da disciplina matemática. No primeiro momento, me deparei com 

dúvidas acerca do objeto de estudo da presente dissertação, e, como toda mestranda iniciante, 

os anseios acerca da construção do objeto de pesquisa também me afligiram. 

Entretanto, nas primeiras reuniões e encontros para discutir a pesquisa, foram 

desenhadas as ideias iniciais sobre o objeto a ser pesquisado, quando nos deparamos com a 

seguinte questão: realizar pesquisa sobre os currículos exigidos para o ensino da matemática 

em períodos históricos de outrora, ou então, investigar e empreender estudos acerca dos 

instrumentos avaliativos produzidos durante um determinado período. 

O período histórico a ser estudado, também provocou um momento de incerteza, eis 

que, tudo dependia das fontes a serem localizadas durante a pesquisa, o que de fato, iria 

delimitar o período a ser estudado e aprofundado. Com base na trajetória pessoal, e em 

especial, na necessidade de entender profundamente a história da avaliação e os instrumentos 

avaliativos desenvolvidos durante o processo de ensino e aprendizagem da disciplina 

Matemática, estabelecemos, inicialmente, como objeto principal de estudo a pesquisa no que 

se refere a avaliação na escola primária. 

As fontes inventariadas alcançaram períodos históricos muito distintos, ou seja, foram 

localizadas provas de exame de admissão ao cargo de professor realizadas na década de 60, e 

outra prova, juntamente com diversos documentos relacionados ao exame em questão, 

realizada na década de 1900. 

Sentimo-nos desafiadas a iniciar o estudo a que nos propusemos, mas como delimitar 

as fontes que seriam utilizadas, se durante ele percebemos uma grande lacuna que 
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compreendia um registro histórico entre os períodos (ano 1908/1909 e 1968). A partir deste 

momento, tivemos que delimitar as fontes e o período histórico a ser pesquisado. 

A escolha foi difícil, mas diante da riqueza de detalhes e da diversidade dos 

documentos e em atendimento à triangulação dos dados, optamos por trabalhar com os 

registros históricos dos anos de 1908 e 1909, todos relativos, direta ou indiretamente (fontes 

primárias e secundárias) ao concurso público para Provimento de cadeiras da Instrução 

Pública do edital publicado em 04 de dezembro de 1908 pelo Diretor de ensino do Estado de 

Mato Grosso. Com as fontes em mãos, elegemos a seguinte questão: 

Que Matemática era necessária para ingresso no Magistério de Mato Grosso em 

1908 -1910? 

Tomando como eixo epistemológico as contribuições da História Cultural, a pesquisa 

nessa abordagem, necessita de fontes como documentos escritos produzidos em tempos 

passados, revelando a importância de se conhecer a historicidade de seu objeto de estudo.  

Reconstruir a trajetória histórica da educação matogrossense, além de um desafio, 

possibilita indagar as singularidades de uma remota cultura escolar que nos leva a 

compreender o presente, situando o que mudou, ou não, em relação às formas de avaliar o 

desempenho dos professores por meio dos exames que foram aplicados para fins de ingresso 

no Magistério.   

Partindo desses pressupostos, o trabalho está previamente estruturado em três 

capítulos. Além da base teórica fundamentada em autores renomados que discutem com muita 

propriedade essa temática, as fontes de pesquisas foram constituídas por documentos 

inventariados, especialmente os Regulamentos da Instrução Pública Primária do Estado de 

Mato Grosso e o exame de admissão realizado com os candidatos das Cadeiras para os 

primeiros anos de escolarização.  

No primeiro capítulo, revisitamos a história do ensino no período da Primeira 

República no Estado de Mato Grosso, apresentamos os entraves dos aspectos econômicos e 

sociais do período, e, em especial, o surgimento dos ideários republicanos expressos em 

mensagens presidenciais, prescrições oficiais, dentre outros. Ressaltamos as dificuldades e 

deficiências do ensino, especialmente a ausência de recursos para o desenvolvimento dos 

espaços escolares do final do século XIX e ainda, os modelos escolares adotados no período e 

sua evolução: de escolas isoladas, para Grupos Escolares, e por fim, a necessidade de 

economia de recursos estatais desencadeando a criação de um novo modelo escolar, as escolas 

reunidas. 
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No segundo capítulo, apresentamos as considerações acerca da necessária formação do 

professor, com o reconhecimento dos Presidentes de Estados até a criação da Escola Normal 

no Estado de Mato Grosso. Igualmente é realizado um retrato da realidade da profissão 

docente, e a necessidade de promoção de melhores condições intelectuais aos professores da 

escola primária, e, desta forma, realizamos um passeio entre as prescrições oficiais, métodos 

adotados em sala de aula (método mútuo e após, método intuitivo), destacando os vestígios da 

cultura escolar, as implicações administrativas, pedagógicas e ideológicas presentes na 

organização do ensino primário. 

No terceiro capítulo, destacamos o perfil profissional do professor traçado pelo 

Regulamento de 1896, previsão legal aplicável na interpretação das fontes principais 

(documentos produzidos no concurso público em debate) e os elementos da cultura escolar 

inerente à formação do professor primário, respondendo à questão norteadora da pesquisa. 

Destacamos os pré-requisitos exigidos no Edital e uma breve análise do exame aplicado aos 

candidatos para a Instrução Pública Primária do Estado de Mato Grosso. 

Nas considerações finais, um breve panorama sobre os processos e dinâmicas 

ocorridas durante o período da Primeira República. Destacamos ainda os saberes para ensinar 

Matemática que eram exigidos dos professores primários do período, com destaque para as 

questões de Aritmética, consideradas necessárias para o exercício da docência. Posteriormente 

uma breve reflexão desse passado tão recente com possíveis ingerências nos dias atuais. 
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CAPÍTULO 1 – O CONTEXTO HISTÓRICO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA 

PRIMÁRIA EM MATO GROSSO 

 

“Sem dinheiro, sem mestres, sem orientação, a instrução se arrastava 
ronceiramente através de toda sorte de dificuldades. As correrias das 
revoluções, dos levantes e dos pronunciamentos de violência dos 
governantes, o isolamento da Província, contribuíam para tornar cada 
vez mais lamentável a instrução mato-grossense” (LEITE, 1970, p. 
19). 

 

1.1 - Aspectos políticos, sociais e econômicos da Primeira República no Estado de Mato 

Grosso. 

 

O presente capítulo tem o desafio de apresentar fatos que ocorreram no passado, e que 

possivelmente continuam sendo reproduzidos no presente. Como pesquisadora faz-se 

necessário conhecer a historicidade dos aspectos políticos e educacionais para que possamos 

compreender os diversos fenômenos sociais que ocorrem na atualidade.  De certo, podemos 

afirmar que nada adianta sermos meramente reprodutores de um processo educacional, e por 

vezes até assumir posição crítica, sem entendermos os motivos que determinaram o atual 

sistema educacional presente desde a educação primária até a educação superior. 

Desta forma, com o objetivo de compreender o processo histórico das disciplinas e, 

em especial, da disciplina matemática no Estado de Mato Grosso, realizamos um breve 

apontamento acerca dos processos outrora ocorridos, que parece ter influenciado  diretamente 

na legislação, na pedagogia e metodologia, nos investimentos de recursos públicos e criação 

de escolas, enfim, as estacas iniciais da Instrução Pública Primária no Estado de Mato Grosso, 

em especial dentro do período delimitado para o presente estudo, qual seja, final do século 

XIX e primeiros anos do século XX. 

Oportuno realizarmos referido preâmbulo, considerando que a contextualização do 

período enfrentado a nível de Brasil ecoou diretamente no Estado de Mato Grosso e, por 

consequência, diversos preceitos legais que foram expedidos durante a Primeira República e 

que certamente serão analisados, serviram de base para as análises do processo histórico-

cultural realizado no presente estudo. 

Acerca do contexto político do período delimitado, o Estado de Mato Grosso, assim 

como todos os demais Estados da Federação, estavam na transição do governo absolutista e 

arcaico representado pela coroa portuguesa (Período Imperial) para o governo republicano 
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que defendia em contraposição ao regime imperialista, os ideais libertários, que conferiu, aos 

entes da federação, liberdade de regulamentação própria, com a escolha de seus governantes e 

possibilidade de gestão de recursos. 

As diferenças regionais eram grandes e o Estado de Mato Grosso, por sua vez, no final 

do século XIX sofria com a extensão territorial de proporções continentais, somada ao fato da 

queda de exploração econômica e a distância geográfica significativa das grandes cidades do 

país, como Rio de Janeiro e São Paulo. 

O quadro socioeconômico de Mato Grosso, nesse período, era um dos piores. Segundo 

os estudos de Jacomeli (1998), o Estado de Mato Grosso durante o século XIX atingiu forte 

queda de recursos econômicos em decorrência da queda da exploração de minérios que teve 

início no ano de 1723. 

A crise no ramo da mineração apresentou fortes impactos na arrecadação tributária do 

Estado, e especialmente, fortaleceu os índices de pobreza da população matogrossense que à 

época era a única fonte econômica capaz de gerar recursos para a região. 

Na época, as opções de transporte eram precárias, somadas a distância do Estado de 

Mato Grosso em relação às principais cidades do país, conhecidas como polos da economia 

nacional, apenas servia de fator ainda mais agravante para as quedas de arrecadação de 

recursos e manutenção da população do Estado. 

As produções como açúcar, mandioca, gado, algodão, fumo, entre outros, igualmente 

encontravam dificuldades de logística para os grandes centros de consumo, inviabilizando 

completamente a comercialização para fora do Estado de Mato Grosso. Isso limitava ainda 

mais a fomentação de recursos para os Estados, bem como a entrega de mercadorias 

inexistentes ou não produzidas no Estado, diante da total inviabilidade de transporte, que se 

aqui chegassem teriam os valores inflacionados para os fins de compensação em decorrência 

das dificuldades de logística. 

No que se refere à inviabilidade de transporte (para outros Estados) dos itens 

produzidos no Estado de Mato Grosso durante o período do advento da Primeira República no 

Brasil, tem-se que: 

À época, os fluxos de importação e exportação desenvolviam-se 
necessariamente, pelo caminho de Goiás. Logo, o escoamento da 
produção mato-grossense em direção aos centros consumidores – 
Minas Gerais, São Paulo, e Rio de Janeiro – deveria passar 
obrigatoriamente pela capitania de Goiás. Ocorre que esta também era 
um expressivo centro de produção de gado bovino, e situada a meio 
do caminho dos centros consumidores, assegurava aos seus 
pecuaristas melhores condições para competir no mercado, pois o 
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ônus relativo ao transporte das boiadas era muito menor do que aquele 
que sobrecarregava os pecuaristas mato-grossenses (ALVES, 1996, p. 
91). 

Observa-se claramente que embora tivéssemos considerável cultivo de alimentos e 

criação de animais para abate, o grande problema ainda se limitava ao transporte para outros 

Estados consumidores, o que contribuiu para a forte queda da economia no Estado de Mato 

Grosso. 

Aliado a este fator, ainda podemos listar outros que contribuíram para a expressiva 

queda de recursos financeiros como a diminuição de mão de obra escravagista; diversos 

funcionários vinculados a coroa portuguesa que se afastaram de seus cargos, como 

consequência da crise da mineração e do processo de Independência do Brasil. 

Outro agravante que fora determinante para a queda da arrecadação de recursos de 

Mato Grosso, se deve a Guerra do Paraguai ocorrida entre os anos de 1865 a 1870, gerando 

uma crise econômica gravíssima para a Província, conforme relatório destacado nos estudos 

de Jacomeli (1998), apresentado pelo então Presidente Brigadeiro Alexandre Manoel A. de 

Carvalho à Assembleia Legislativa em agosto de 1865, a Província de Mato Grosso passava 

por uma situação financeira desagradável: 

O estado dos cofres públicos é bem desagradável. O exercício de 
1863-1864, em liquidação, está devendo ao corrente de 1864-1865 a 
quantia de 67 contos por suprimentos que, lhe tem sido feitos, e no 
encerramento não poderá satisfazer o seu débito senão por meio de 
transação fictícia com o thesouro. Pela falta de fundos desse exercício 
e de promptos suprimentos do Thesouro, as suas despezas não forão 
sempre pontualmente pagas, chegando as do Corpo de Cavallaria a 
atrazar-se em cerca de seis mezes (RELATÓRIO do Presidente 
Brigadeiro Alexandre Manoel A. de Carvalho, 1866, n.p, apud 
JACOMELI, 1998). 

O relatório demonstra a realidade financeira pela qual Mato Grosso atravessava 

especialmente agravado pela Guerra do Paraguai, que trouxe consigo efeitos desastrosos 

como: mortes pelo uso dos armamentos bélicos4, doenças para a população como, a varíola e 

a contaminação dos soldados por doenças como a “bexiga de canudo”5 tornando-se 

responsáveis por dizimar boa parte da população da Província. 

                                                           
4 Entende-se por bélico todo o aparato utilizado para a guerra. Nesta época, os homens eram armados com 
instrumentos hábeis como as armas de fogo para fins de defesa do Estado de Mato Grosso durante o período da 
Guerra do Paraguai. 
5 Doença muito comum dos séculos XIX e XX correspondente à varíola que matou e deformou 300 milhões de 
pessoas entre 1896 e 1980. Causada pelo Orthopoxvirus variolae é considerada erradicada pela Organização 
Mundial de Saúde após campanha de vacinação em massa. O vírus era transmitido de pessoa para pessoa, 
geralmente por meio das vias respiratórias e também pelos objetos utilizados pela pessoa infectada. Após 14 dias 
de incubação, a doença começava a se manifestar e os primeiros sintomas eram: febre, mal-estar, fadiga, dores 
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Vale lembrar que a Guerra do Paraguai emerge por motivos mercantis, ou seja, o 

Paraguai tinha o anseio de continuar no domínio do transporte fluvial, expandir a exploração 

de terras, a produção de itens manufaturados, expandir as exportações dos produtos nacionais, 

com implantação de portos, e de indústria siderúrgica, que por questões geográficas, o 

Paraguai necessariamente abrangeria o comércio dos países da Argentina, Uruguai e Brasil, 

conhecida assim como Tríplice Aliança. 

A Guerra do Paraguai foi de certo modo importante para o comércio da Inglaterra, eis 

que consolidou o seu domínio sobre os três países (Brasil, Argentina e Uruguai) e ainda, 

conseguiu combater o monopólio do Paraguai, que, outrora, era seu concorrente. 

Com o fim da Guerra do Paraguai no ano de 1870, a Província de Mato Grosso 

finalmente voltou a ver os barcos ingleses trazendo mercadorias por meio de seus rios 

navegáveis, que anteriormente em decorrência do conflito bélico haviam sido bloqueados para 

transporte mercantil. As máquinas a vapor chegaram por meio dos rios navegáveis em Mato 

Grosso, que, por sua vez, deu origem às primeiras fábricas de itens manufaturados, o que 

iniciou o processamento da carne bovina e industrialização do açúcar, reduzindo custos das 

mercadorias, e por consequência, do transporte para outros lugares do país. 

Examinando a Instrução Pública Primária, a partir deste cenário de crise financeira (na 

extração de minérios, e em seguida, as circunstâncias originadas pela Guerra do Paraguai), 

observa-se claramente que Mato Grosso se encontrava totalmente sem recursos para 

investimentos nos itens mais básicos, o que desde já demonstra a precariedade econômica do 

período retratado, que certamente refletia em todos os setores da sociedade, especialmente na 

educação. 

Como reflexo da nítida ausência de recursos do período, havia em Mato Grosso 

poucas escolas seja no nível elementar, como também no nível complementar de ensino. 

Alves (1996) menciona em seus estudos: 

Em Cuiabá havia três escolas particulares de primeiras letras e uma 
pública, além de uma aula de gramática latina, enquanto a aula de 
filosofia racional e moral encontrava-se desativada; Diamantino tinha 
uma única aula de gramática latina e Mato Grosso já não dispunha 
nem mesmo de uma escola de primeiras letras (ALVES, 1986, p. 101). 

Conforme os estudos de Jacomeli (1998), com a edição do Ato Adicional de 1834, o 

governo imperial outorgou às províncias a possibilidade de regulamentar e manter o ensino 

                                                                                                                                                                                     
pelo corpo, manchas avermelhadas, vômitos e náuseas. As manchas avermelhadas que apareciam na pele se 
transformavam em bolhas purulentas que, após um período, secavam e formavam crostas popularmente 
chamadas de “bexiga de canudo”. 
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primário e complementar da Instrução Pública, e conforme já apresentado, Mato Grosso, em 

decorrência da precariedade de recursos financeiros, embora tenha recebido referida função 

regimental e fomentadora, não conseguiu executar ações significativas no ensino da 

Província. 

Somente em 1837, com a edição da Lei Provincial de nº 8, ocorreu a primeira 

iniciativa regulamentar, pelo Presidente da Província de Mato Grosso, Pimenta Bueno, que 

apresentou na referida Lei o Regulamento criando escolas, estipulando vencimentos e a 

fiscalização de escolas e corpo docente, provas e exames de alunos, dentre outros temas 

relativos à Instrução Primária. 

Embora a iniciativa louvável da primeira lei visando regulamentar a Instrução Pública 

em Mato Grosso, a ausência de recursos financeiros e principalmente a falta de professores e 

a escassez dos meios de comunicação na Província, inviabilizaram a aplicabilidade do 

regulamento demonstrando assim, a ausência de recursos humanos e materiais, conforme 

depreende-se dos estudos de Leite (1970).  

Neste contexto, um novo regulamento surge em 1854, editado pelo Presidente da 

Província de Mato Grosso, Augusto Leverger. O governante procurou ampliar a oferta do 

ensino primário, conhecido na época como Primeiras Letras, porém, a legislação por ele 

editada não obteve bons frutos. 

Em 1851 criam-se cadeiras para o nível de ensino primário em diversos povoados de 

Mato Grosso na tentativa de expandir a instrução, porém outro obstáculo que se apresenta é a 

ausência de qualificação de professores para empreender o ensino necessário, desta forma, as 

tentativas administrativas estatais surtiram poucos efeitos. 

As frustrações em relação à ausência de qualificação dos professores para a Instrução 

Primária eram recorrentes em mensagens presidenciais, tanto que, o depoimento de Augusto 

Leverger, Presidente da Província de Mato Grosso, relata a ausência de conhecimento técnico 

e especialmente a carência de recursos humanos para qualificação dos professores da 

Instrução Primária.  
Não tive dúvidas em provar as cadeiras vagas em sujeitos que o exame 
havia mostrado pouca habilidade para regê-las; e até me pareceu 
nomear interinamente um candidato reprovado pelos examinadores, 
mas que não julguei menos idôneo do que os outros que estão regendo 
as aulas. (...) alguns professores mal sabem aquilo que devem ensinar. 
Contudo essa pouca instrução é preferível à ignorância absoluta 
(MARCÍLIO, 1963, p. 45). 

 

Pelos relatos observa-se a realidade da Instrução Pública Primária como reflexo direto 

da ausência de investimentos de recursos financeiros para expansão, e especialmente, cursos 
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de qualificação para os professores que detinham pouco ou nenhum conhecimento para o 

preenchimento do cargo de magistério. 

Somente após o término da Guerra do Paraguai, com a abertura dos rios navegáveis da 

Província de Mato Grosso, as oportunidades de novos recursos começaram a surgir, e por 

consequência, advieram as propostas de novos regulamentos para a Instrução Pública 

Primária. 

Na tentativa de demonstrar referido apontamento, o Quadro 1 demonstra em síntese o 

atendimento da Instrução Primária à população da época nos anos de 1829, 1872 e 1890: 

 

Quadro 1 -  Atendimento à População em Idade Escolar (7 a 14 anos) – MT 
Ano População População 

Escolarizável 

População 

Escolarizada 

Índice de 

Atendimento 

1829 35.353 7.070 200 2,83% 

1872 60.417 12.083 1.219 10,08% 

1890 92.827 18.556 1500 8,08% 
Fonte: Alves, 1986, p. 46. 

 
Vale lembrar que durante os anos em destaque foram realizadas reformas 

regulamentares na tentativa de empreender novas práticas na Instrução Pública, e expandir o 

ensino em Mato Grosso, porém sempre encontrava nos algozes econômicos as dificuldades e 

limitações comuns da época, com as ausências já retratadas nas mensagens presidenciais dos 

governantes matogrossenses, tais como: ausência de professores qualificados, estrutura 

deficitária, ausência de corpo administrativo, recursos financeiros para adquirir materiais, 

dentre outros itens básicos para realizar a expansão do ensino. As condições precárias 

resultavam uma das consequências mais graves para a população: pouca instrução da 

população, com elevadas taxas de analfabetismo. 

Neste sentido, merece igual destaque a mensagem do então Presidente de Mato 

Grosso, Hermes da Fonseca que, em 3 de maio de 1876, se manifestou na 1ª sessão da 21ª 

Legislatura da Assemblèa Provincial de Mato-Grosso: 

A Instrução Pública nesta Província está mui longe do estado 
conveniente, devido isso principalmente aos exíguos recursos de que 
pôde dispor o Thesouro Provincial. (...) Em Agosto do anno último, 
estando eu em S. Luiz de Cáceres, visitei uma escola de meninos e 
outra de meninas; n’aquella a casa era insufficente para o número de 
alunos. Essas escolas carecem de móveis e de decência (FONSECA, 
1876, p. 13-14). 
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Fica evidenciado que a Instrução Pública da Província de Mato Grosso era precária em 

todos os sentidos, sendo que o referido fato era amplamente reconhecido pelos presidentes 

que antecederam o período republicano. Quando iniciou o período da Primeira República em 

Mato Grosso, o cenário da instrução primária não era diferente de outras províncias do Brasil, 

com os mesmos problemas do Brasil Império: situação de abandono, poucos recursos e 

ausência tanto de qualificação de professores, como também de estrutura física 

suficientemente adequada para atender a população. Cumpre lembrar o que diz Jacomeli 

(1998) sobre o contexto da educação no período: 

As estruturas educacionais mato-grossenses, nas duas primeiras 
décadas da República, eram as mesmas herdadas do Império. Suas 
características podem ser resumidas: falta de professores habilitados; 
inexistência de cursos de formação de professores; reduzido 
atendimento às crianças em idade escolar; estrutura física e escassez 
de equipamentos e de materiais escolares (JACOMELI, 1998, p. 48). 

As escolas nesse período eram confundidas com a extensão dos espaços residenciais, 

eis que na grande maioria as aulas eram ministradas em casas alugadas inadequadas para as 

atividades ou nas casas dos próprios professores, em decorrência da inexistência de prédios 

próprios para a realização das atividades escolares, sendo comum a confusão do ensino 

público em Mato Grosso como a extensão do ensino doméstico. A educação, conforme Reis e 

Sá (2006), dava-se da casa paterna para a escola (casa do mestre) ou vice-versa. Nesses 

termos, o espaço privado (da casa) cedeu lugar ao público (da escola ou da “da casa do 

mestre”). 

Para as autoridades ligadas à Instrução Pública em Mato Grosso, o importante seria, 

primeiro, desvincular o espaço escolar do ambiente tido como residencial ou familiar, uma 

vez que se necessitava constituir um espaço neutro para aquisição do saber da nova ordem da 

civilidade, da moralidade, com vistas ao progresso.  

O modelo de escolas em casas precisava ser reformulado sendo que apenas um 

pequeno grupo de crianças recebia o ensino e a grande maioria da população ficava sem 

acesso à instrução básica refletindo nos altos índices de analfabetismo. 

Os relatórios e mensagens que circulavam à época davam ciência sobre a triste 

realidade do sistema educacional em Mato Grosso, demonstrando a necessidade urgente de 

regulamentação que trouxesse inovação, mas também, recursos que proporcionassem a 

amplitude da Instrução Pública Primária obrigatória, sob a justificativa de modernização do 

ensino para fins de implantação dos valores republicanos na sociedade. 
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Os ideais republicanos vieram com a onda europeia causada pelo surgimento da 

Revolução Industrial, sendo que, na Europa, iniciou-se em meados do século XIX verdadeira 

transição da economia que, outrora predominava sobre itens ruralistas ou agropecuários, que 

passaram a ser manufaturados de forma maciça pela indústria e por consequência geraram o 

crescimento das cidades, com o aumento populacional e a necessidade de preparar os 

cidadãos para o trabalho manufaturado (ideia da divisão do trabalho). 

Em consequência de tais evoluções na economia, a educação fez frente a novos 

sistemas educacionais que justificaram diversas reformas e os ideários republicanos, tanto na 

Europa como no Brasil, onde a República reforçou, nas palavras de Reis e Sá (2006), o 

paradigma da modernidade, representando um rompimento com o antigo sistema de Império, 

considerando a educação do povo como um dos principais objetivos a serem alcançados pela 

República recém iniciada. 

Dentro do processo republicano, surge a necessidade de civilizar a grande maioria da 

população, que, até então, era carente de instrução (muitos eram analfabetos), e a escola foi 

um dos instrumentos apresentados como essenciais nessa missão. Por consequência, a 

sociedade e os gestores governamentais começaram a observar com mais acuidade os espaços 

escolares, para que estes pudessem atender em plenitude os ideais republicanos recém 

erigidos, dentre eles a necessidade de escolarização como forma de progresso social. 

Para os republicanos, seria necessária a construção de algo diferente do que foi até 

então empreendido, ou seja, um projeto original que atendesse à nova necessidade da recém-

república instaurada: uma sociedade progressista e ordeira que seria possível alcançar por 

meio da educação uniforme e para todos. 

Por conseguinte, com a consolidação da Primeira República, no ano de 1889, ocorre a 

necessidade de implantar o sistema federativo de governo em todas as Províncias do Brasil, e 

Mato Grosso não ficou adstrito à referida situação nacional. 

Surge então, a necessidade de construir uma sociedade que, rompendo com os laços 

paternalistas da coroa portuguesa do antigo regime político nacional (Império), imprimisse às 

bandeiras libertárias que proporcionassem a busca individual pelo conhecimento, e por meio 

da educação escolar, alcançasse o progresso e o desenvolvimento dentro de um sistema 

federativo de governo. 

Vale ressaltar que a Instrução Pública Primária teve seu desenvolvimento inicial mais 

expressivo no Estado de São Paulo, em consequência do ritmo acelerado de produção nas 

lavouras de café em contínua expansão, bem como o início do processo de industrialização. 
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Como a economia estava em excelente progresso, a classe burguesa necessitou realizar 

adequações no sistema educacional com o objetivo de implantar o novo sistema democrático. 

Ainda prelecionam Reis e Sá (2006) que o progresso, sob a ótica dos ideais 

republicanos do final do século XIX, trazia em si várias concepções, todas passíveis de 

alcance pela sociedade, sendo que, a mais propalada no período era o avanço por meio do 

conhecimento humano o que faz com que a escola se torne um símbolo para o novo sistema 

de governo com a Proclamação da República, pois representa o progresso tão almejado pela 

sociedade brasileira. 

Referidos conceitos (ordem e progresso) foram incorporados pelos discursos 

republicanos da época ao inserirem a imprescindibilidade da educação a toda população 

nacional que, por conseguinte foram reescritos pelos estudiosos de Cuiabá no que refere à 

organização política e econômica que almejavam fosse implantada com a República em Mato 

Grosso. 

 Neste contexto, Reis e Sá (2006) afirmam que os espaços escolares desempenhariam  

função primordial para a implantação e propagação dos ideários republicanos, serviriam de 

ambiente de formação do cidadão brasileiro que teria amor à pátria, aos símbolos nacionais, e 

em especial, iriam instrui-los minimamente, ao sufrágio6. Atribuiu-se à escola a 

responsabilidade pelo desenvolvimento da maturidade intelectual e política que para as elites 

republicanas de Cuiabá, somente seria possível através da conquista de um saber técnico-

científico associado à difusão de uma filosofia liberal. 

As escolas como símbolo de progresso social atribuem foco da gestão governamental e 

atraem mais recursos financeiros, para que pudesse ocorrer o desenvolvimento da instrução 

primária.  Os espaços escolares precisavam ser ampliados e seriam necessários maiores 

investimentos em qualificação docente e contratação de corpo administrativo, que eram 

precários e/ou totalmente inexistentes em Mato Grosso. 

Importante destacar que na gestão governamental de Mato Grosso no período da 

implantação da modalidade de governo republicano houve expressiva alternância de poder, 

sendo que no primeiro momento, os responsáveis pela administração do Estado eram os 

nortistas representados pelos senhores de engenho, e posteriormente, pelos donos de usinas de 

açúcar; e ao sul do Estado, o grupo de pecuaristas e comerciantes que igualmente 

representavam força política dominante (SÁ, 2011). 

                                                           
6 Sufrágio é uma das expressões advindas com o regime democrático, que foi instituído com a proclamação da 
República em 1889, e designa o exercício do direito de voto pelo cidadão com capacidade para votar em 
processo eleitoral de escolha de seus representantes. 



27 
 

 
 

Esta busca de poder por grupos representativos de grande parcela da atividade 

econômica do estado de Mato Grosso desencadeou conflitos armados nos bairros da Capital 

matogrossense, gerando assim, reflexos em outras áreas de investimento estatal, 

especialmente na Instrução Pública, em decorrência do medo da população em sair as ruas da 

cidade e serem alvos das lutas armadas. 

Os confrontos chegaram a ser narrados em mensagens presidencialistas, como bem 

destacado nos estudos de Sá (2011), que neles demonstra nitidamente a animosidade causada 

entre os grupos oligárquicos do Sul e do Norte em busca do poder no estado. Na mensagem 

do Presidente do Estado, Generoso Paes Lemes de Souza Ponce no ano de 1892, fica 

evidente: 

O que se passou naqueles dias de angustia para a população pacífica 
desta cidade, dispenso-me referir-vos, pois que o presenciastes dia a 
dia, hora a hora; e haveis de guardar sempre a lembrança da lucta 
remida que ferio-se logo à chegada de nossas forças, provocada pelos 
revoltosos, que nos receberam a vivo e aturado fogo de canhão e 
fuzilaria, antes que déssemos um só tiro (PONCE, 1892, p. 6 apud 
SÁ, 2011. p. 29). 

As alternâncias de governo no período foram significativas, sendo que, em 

aproximadamente 13 (treze) anos, 12 presidentes de Estado exerceram a gestão de Mato 

Grosso, conforme destaca o Quadro 2. 
 

Quadro 2 - Presidentes de Mato Grosso 
               Nome dos Presidentes Data da posse Tempo de governo 

Antônio Correia da Costa 15-08-1895 2 anos, 1 mês e 2 dias 

Antônio Cesário de Figueiredo 17-09-1897 2 meses e 2 dias 

Antônio Correia da Costa 19-11-1897 2 meses e 7 dias 

Antônio Cesário de Figueiredo 26-01-1898 1 ano, 5 meses e 10 dias 

Antônio Leite de Figueiredo 06-07-1889 1 mês e 9 dias 

Antônio Pedro Alves de Barros 15-08-1899 7 meses e 19 dias 

João Paes de Barros 04-04-1900 4 meses e 20 dias 

Antônio Pedro Alves de Barros 24-08-1900 2 anos, 11 meses e 21 dias 

Antônio Paes de Barros 15-08-1903 2 anos, 10 meses e 23 dias 

Pedro Leite Osório 08-07-1907 1 ano e 1 mês 

Generoso P. L. de Sousa Ponce 15-08-1907 1 ano, 1 mês e 27 dias 

Pedro Celestino Correia da Costa  12-10-1908 2 anos, 10 meses e 3 dias 

Fonte: Corrêa Filho, 1969, Anexo II apud Jacomeli, 1999 (adaptado). 
 

No período apresentado no quadro 2, houve muitas inconstâncias na política em Mato 

Grosso.  Foi nesse cenário de turbulências e trocas de governantes que ocorreram a edição e 



28 
 

 
 

regulamentação da Instrução Pública Primária de 1896, que se tutelou a atividade educativa 

do Estado por um período aproximado de 14 (quatorze) anos, ou seja, até o ano de 1910, 

período de análise da nossa pesquisa. 

Neste contexto geral, a realidade de Mato Grosso à época, contribuía para agravar 

ainda mais os confrontos armados instaurados pelos grupos opositores: as distâncias no 

interior do Estado; a escassez de recursos bélicos, somados à reduzida população no interior, 

as dificuldades de acesso pelas estradas e a ausência de recursos na área de telecomunicação 

(que eram praticamente inexistentes), cumulada à intensa miserabilidade vivenciada à época 

pelas famílias das cidades do interior, fatores que, somados, contribuíam para a ineficiência 

da aplicabilidade de qualquer projeto na área educacional em Mato Grosso. Para a segurança 

pública tão necessária a época, era quase impossível a obtenção de qualquer recurso 

financeiro e a educação, por sua vez, era relegada a segundo plano. 

Conforme pontua Sá (2011), a realidade do ensino primário no período pós-

proclamação da República ainda era idêntica à da época do Brasil Império, a precariedade, 

com todas as suas características, ainda persistia, conforme destaca o Quadro 3 que 

exemplifica o cenário. 

 

Quadro 3 -  Características da Escola Primária da Primeira República em Mato Grosso 
Características da escola pública primária no período da Primeira República  

(final do século XIX e início do século XX) 

1. Ausência de professores; 

2. Ausência de alunos, por diversos fatores (conflitos armados, trabalho infantil, e outros); 

3. Ausência de materiais escolares para as rotinas educacionais; 

4. Prédios escolares precários, ou até mesmo, ausência destes; 

5. Ausência de pessoal para trabalhar no corpo administrativo da escola. 

Fonte: Sá, 2011, p. 29 (adaptado). 
  
As características da Instrução Pública Primária traziam inúmeras preocupações aos 

gestores da época. Com o advento dos ideais republicanos, a importância da educação foi 

igualmente delegada aos Estados que deveriam investir em políticas públicas de fomento com 

a finalidade de erradicar a ignorância e os altos índices de analfabetismo populacional, e por 

consequência, capacitar a população para produzir riquezas e estarem aptas ao exercício do 

sufrágio (lembrando: somente poderiam exercer o direito ao voto aqueles que fossem 

alfabetizados). 

A educação no estado republicano baseava-se em bandeiras liberais, tais como: 

sufrágio universal e formação do cidadão. Para que tais ideais fossem possíveis, seria 
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necessária a instituição da obrigatoriedade do ensino e, por consequência, a gratuidade da 

instrução primária elementar como instrução de formação das pessoas que seria, no mínimo, 

contraditório exigir a formação do cidadão, sem fornecer condições básicas para tanto. 

A elite de Mato Grosso acreditava que o tão esperado progresso e a ideia de 

modernidade propagados pelos ideais republicanos poderiam igualmente, sedimentar-se 

somente pela educação, gerada como fonte primária dessa nova realidade. Tanto que os 

discursos e relatórios divulgados na imprensa oficial pelos gestores republicanos da época 

professavam a necessidade do ensino como fonte principal do ideário progressista. 

 O governo da época defendia que o progresso somente seria possível sob o ponto de 

vista material, social e moral por meio do ensino, e assim, naquele momento, o ensino se 

erigiu como um ideal salvador. Nas palavras de Reis e Sá (2006), como a salvadora da pátria 

para o problema do analfabetismo e ignorância generalizada na sociedade. 

As ideias do período se apresentavam inovadoras na medida em que traziam consigo a 

esperança de modernização por meio do ensino e a promessa de que seria por meio da 

educação que o Brasil definitivamente se livraria do cárcere da ignorância e do analfabetismo 

das massas, que aumentou com expressividade em decorrência da abolição da escravatura. 

O sistema escolar imposto pelo regime governamental do Império, onde somente 

“alguns” eram letrados e continuavam os estudos era o foco de grandes inquietações do 

período da Primeira República, porque não atendia à universalidade da população. Conforme 

já dito, representava a nova sociedade livre do país, e assim, o novo regime republicano 

apresentou a possibilidade de mudar uma sociedade que, até então, era considerada “atrasada, 

heterogênea e sem identidade” (CARVALHO, 1989). 

A autora ainda destaca que o antigo sistema escolar era elitista, desprovido de sentido 

e não era mais suficiente. Com o aumento da sociedade livre houve significativo aumento 

populacional nas cidades, trazendo diversos movimentos sociais em busca da construção de 

instituições educacionais que pudessem atender a todos, e não somente a alguns grupos 

elitizados como vinha ocorrendo até então. 

A sociedade, em especial os movimentos que representavam as demandas excluídas 

como os negros, as mulheres, os índios e os imigrantes, e ainda, os administradores 

governamentais de Mato Grosso, começaram a se movimentar no sentido de identificar a 

necessidade da instituição de um modelo de instrução que fosse pública, obrigatória e que 

garantisse, minimamente, por meio de recursos públicos, para todos aqueles que não tivessem 

condições de adimplir com as despesas decorrentes da atividade escolar, o acesso à educação 
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de qualidade, tudo em observância aos recém instaurados ideários fomentados pela República 

nacional: ordem e progresso. 

Para que ocorresse a efetivação da ordem e progresso era necessário usar uma 

ferramenta uniforme, capaz de educar a sociedade dentro dos novos padrões republicanos e 

econômicos que surgiam na nação brasileira. Desta forma, no contexto social de educação 

ainda havia a ciência e a moral social, sendo que todos igualmente seriam utilizados como 

ferramentas de controle da sociedade e da propagação dos ideários republicanos de ordem e 

progresso, e desta forma, neutralizar os conflitos decorrentes das diferenças, tudo em nome da 

pacificação social e do bem comum coletivo. 

A educação pública, conforme os estudos de Reis e Sá (2006), além de ser utilizada 

como instrumento hábil de implantação e expansão dos ideais governamentais republicanos 

recém-proclamados no Brasil, ainda serviria como instrumento da política econômica 

desenvolvida pelos governantes de Mato Grosso, que aqui, conforme destacamos no Quadro 3 

foram representados pelos presidentes de Estados, Generoso Ponce e pelos militares que 

governaram na época do Brasil Império. 

Com o objetivo de fornecer estruturação educacional no Estado, surgem os 

Regulamentos e Regimentos Internos das escolas que apresentam um conjunto de regras e 

preceitos que viabilizaram a atuação governamental específica na Instrução Pública, sendo 

que a análise de referidas prescrições oficiais, permitiam a compreensão das seguintes 

características do período: a política de intervenção do Estado em relação à educação; a 

articulação da educação à formação do cidadão; a organização do ensino com base na divisão 

dos saberes; o controle disciplinar; a preparação para o trabalho de maneira diferenciada; o 

enfoque em determinadas disciplinas; as preocupações governamentais do período com 

investimentos na educação; a realidade dos espaços escolares; os anseios em modificar os 

espaços físicos, dentre outros situações que serão aprofundadas posteriormente. 

Os administradores da Instrução Pública de Mato Grosso no período da Primeira 

República acreditavam que para alcançar os ideais até aqui traçados, bastaria reformular os 

Regulamentos, tornando-os mais modernos.  

Após a implantação do governo republicano e com base no panorama histórico, 

político, econômico e social retratado houve a primeira iniciativa de regulamentação da 

Instrução Pública Primária em Mato Grosso, referendada em 1891 e, posteriormente, 

modificada em 1896, incorporando as bandeiras republicanas até então levantadas em 

discursos políticos, tais como: laicidade de ensino, obrigatoriedade, gratuidade escolar e o 
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ensino intuitivo.  A Instrução Pública possuía diversas deficiências herdadas do período do 

sistema de governo imperialista, eis que a precariedade da sua prestação era incontestável e 

totalmente distante das reais necessidades da população. 

As diversas mensagens governamentais anteriormente destacadas demonstram 

claramente a realidade vivenciada pela Instrução Primária no final do século XIX: ausência de 

confiança dos genitores dos alunos nos professores (e até mesmo dos gestores 

governamentais) que possuíam pouca ou nenhuma qualificação técnica para o exercício do 

cargo, acrescido ainda da pouca oferta do ensino público primário, o que inviabilizava a 

gratuidade do ensino que deveria ser ofertada para todos e que referida obrigação tornou-se 

sedimentada após instituição dos ideais republicanos no país. 

Neste jogo de anseios e desejos de reforma que o Presidente Corrêa da Costa editou 

uma nova regulamentação da Instrução Primária. Neste cenário, surge em 20 de junho de 

1896 o novo Regulamento Geral da Instrução Pública do Estado de Mato Grosso, pelo 

Decreto nº 68, autorizado pela Lei nº 152 de 16 de abril de 1896, sendo que, referido 

Regulamento Geral advém em substituição ao Regulamento em 1891. 

As elites republicanas, conforme pontua Reis e Sá (2006), já percebiam o valor 

redentor de mão dupla da educação. Primeiro, através da escola seria obtida uma formação 

técnica para o desenvolvimento da indústria (que demonstrava ser o futuro da atividade 

econômica); Segundo, a noção de que a educação escolar seria um ambiente adequado para o 

desenvolvimento dos ideários nacionalistas, por meio da construção de uma identidade 

coletiva e da veiculação dos valores liberais, formando assim, um verdadeiro cidadão 

brasileiro. 

Foi nesse contexto que a prescrição oficial regulamentou o concurso público para 

Provimento das Cadeiras de Magistério publicado em dezembro de 1908 pelo diretor da 

Instrução Pública no estado de Mato Grosso. O documento foi editado num ambiente envolto 

de aspirações de mudança, necessidades de novas estruturações no ensino primário, expansão 

de escolas, qualificação de professores, dentre outros elementos necessários para o 

desenvolvimento do ensino, com o objetivo de promover a formação da nação e o progresso 

social matogrossense. 
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1.2 – Modelos escolares do período republicano: Escolas Singulares, Grupos Escolares e 

Escolas Reunidas. 

 

No que se refere à instrução do período da Primeira República, faz-se necessário 

apresentar as modalidades de escolas primárias adotadas em diferentes tempos. Conforme os 

estudos de Sá (2011), múltiplos modelos compunham a escola pública primária no período da 

Primeira República, voltados especialmente para o atendimento de crianças em idade escolar 

obrigatória no Estado de Mato Grosso, tais como: as Escolas Singulares (tanto públicas como 

particulares); os Grupos Escolares e as Escolas Reunidas. 

Entre o final do século XIX e início do século XX funcionavam em território 

matogrossense as escolas primárias e secundárias. Conforme o Artigo 2º do Regulamento 

Geral da Instrução Pública do Estado de Mato Grosso, editado por meio do Decreto nº 68 de 

20 de junho de 1896, a instrução era ofertada do seguinte modo: 

A instrucção primaria será dadas em escolas denominadas elementares 
ou do primeiro gráo, e complementares ou do segundo gráo. Haverá 
escolas elementares em todas as cidades, villas, freguesias e povoados 
existentes no Estado, e complementares na capital e cidades 
principaes, devendo ser condiseradas taes aquellas de maior 
desenvolvimento e densidade de população (MATO GROSSO, 
Regulamento da Instrução Pública, 1896, p. 79). 

Depreende-se da leitura do dispositivo regulamentar duas modalidades de escola: a 

elementar e a complementar, sendo que a primeira era destinada à instrução obrigatória de 

crianças entre 7 e 10 anos de idade, e deveriam ser mantidas em funcionamento em todas as 

cidades, vilas, povoados e freguesias existentes em Mato Grosso. 

Cumpre lembrar que o Regulamento de 1896 nos artigos 4º e 8º, apresenta que as 

crianças entre 7 e 10 anos poderiam ser dispensadas da obrigatoriedade de frequência escolar 

caso os seus genitores demonstrassem que já estavam sendo escolarizadas em casa ou por 

meio de professor particular contratado para tal finalidade educacional. Ou ainda, caso a 

criança padecesse de alguma enfermidade física ou mental que limitasse o acesso à escola, 

sendo restrita igualmente a obrigação de frequência escolar para as crianças que residissem a 

longas distâncias da sede da escola, sendo obrigatória a frequência somente para crianças que 

residiam, no máximo, a 1 km de distância da unidade de ensino. 

Por sua vez, as escolas complementares, por não compreenderem obrigatoriedade de 

matrícula, funcionavam apenas na capital do Estado e nas principais cidades, tendo assim, a 

destinação formativa, conforme apresentou o relatório do Diretor geral da Instrução Pública 



33 
 

 
 

em 1897, onde consta que as escolas complementares eram destinadas “ não só aos que 

desejam alargar a esfera de seu conhecimento no ramo elementar do estudo primário, como 

para os aspirantes à matrícula no curso de humanidades do Liceu Cuiabano” (CORRÊA, 

1897). 

Os requisitos para abertura, tanto da escola elementar como da complementar, 

igualmente foram apresentados pelo Regulamento de 1896, sendo que ambos deveriam 

apresentar, no mínimo, 20 alunos regulares matriculados e, no máximo, 60 alunos, 

competindo a somente um professor o exercício do magistério para todas as idades. 

Importante lembrar que a determinação de quantidade mínima atendia a realidade 

populacional escassa de diversas cidades e povoados do interior do Estado, e ainda, 

possibilitava a matrícula dos alunos em qualquer período do ano letivo, sem a necessidade de 

aguardar o período de matrículas escolares como nos dias atuais. De certa forma, facilitava o 

acesso da população à escolarização, em especial das crianças que completavam a idade 

escolarizável obrigatória durante o transcurso do ano letivo. 

Muitos eram os incentivos por parte da administração pública visando promover maior 

facilitação de abertura das escolas neste período. Além da previsão mínima de apenas 20 

alunos para abrir a escola, a garantia do acesso escolar gratuito, objetivando a proporcionar 

acesso aos mais carentes de recursos financeiros. A ausência de espaços escolares não era 

empecilho suficiente para que a escola não pudesse iniciar as atividades, tanto que a Lei nº 

152 de 1896, em seu Artigo 18, deixa evidenciado. 

Art. 18º. Enquanto o Estado não dispuser de prédios para todas as 
escolas, abonará a cada professor uma quantia equivalente á metade 
do aluguel da casa em que funcionar a sua escola. Está quantia será 
fixada anualmente pelo Governo para cada localidade, sobre 
informação do Director Geral da instrucção (MATO GROSSO, 
Decreto nº 152, 1896, art. 18). 

O Decreto também deixa claro que as escolas poderiam ser abertas, inclusive, na 

residência do professor que, em contraprestação, recebia valores referente à utilização do 

espaço físico e que oferecia maiores possibilidades de abertura das escolas primárias, que 

infelizmente, acabavam por apresentar organização administrativa precária. No entanto, a 

responsabilidade era praticamente concentrada na figura do professor que, além de ensinar os 

alunos, deveria ainda exercer a função de zelador, no que tange aos cuidados com os materiais 

escolares, elaborar os relatórios anuais sobre a situação das escolas, dentre outras rotinas 

típicas de administração escolar. 
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Neste período havia a presença do Inspetor escolar, que não ficava nas escolas em 

período integral, mas atuava como um fiscal de todas as escolas primárias, sendo um 

intermediário entre o professor e a Diretoria Geral da Instrução Pública. 

Em decorrência da ausência de remuneração do inspetor escolar e as dificuldades de 

acesso às escolas dos povoados mais distantes, sendo tais distâncias ainda mais dificultadas 

pela ausência de estradas transitáveis, esse profissional da educação encontrava grandes 

dificuldades de atuação na função, resultando na completa ausência de fiscalização das 

escolas elementares do interior do Estado, ficando a Instrução Primária desse período a cargo 

de professor com pouca ou nenhuma qualificação. A situação ocasionava o descrédito dos 

pais nesse modelo escolar, que conforme dito, era pouco fiscalizado e padecia de maiores 

recursos materiais para o desenvolvimento com qualidade. 

No entanto, em contraposição ao modelo escolar até então vigente, surgem os Grupos 

Escolares instituídos em Mato Grosso pelo governante Pedro Celestino Corrêa da Costa7, sob 

a proposta de um novo modelo escolar, cujo objetivo principal era atribuir mais efetividade à 

Instrução Pública Primária. 

Pedro Celestino Corrêa da Costa trouxe visão futurista acerca da Instrução Primária 

Pública, afirmando que a educação popular seria a base fundamental de todo o progresso 

social (fundamentos republicanos de ordem e progresso), e com base nesse objetivo, 

conseguiu no início de sua gestão ampliar o número de escolas isoladas, de 42 (quarenta e 

duas) no ano de 1908, amplia consideravelmente para 104 (cento e quatro) no ano de 1909, 

ensejando considerável crescimento do número de infantes que foram regularmente 

matriculados no ensino primário público obrigatório. 

Somente em 1908, Mato Grosso por meio da Resolução nº 08 de 16/10/1908, criou 

oficialmente os Grupos Escolares, com base nas ideias de progresso, reforma social e difusão 

da cultura popular. Os Grupos Escolares inicialmente eram conhecidos como escolas 

“graduadas, seriadas ou centrais”, sendo que esse modelo, conforme a nomenclatura dispõe, 

sugere um sistema de ensino mais organizado e de caráter estatal, desvinculado da ideia da 

“extensão da casa familiar” das escolas singulares. 

Reis e Sá (2006) destacam que era de se esperar que os Grupos Escolares 

apresentassem um programa enciclopédico, de acesso obrigatório e universalizado, sendo que 

                                                           
7 Nascido no sítio Bom Jardim, distrito de Chapada, município de Cuiabá (MT) em 5 de julho de 1860, faleceu 
em 1932 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Farmacêutico e político de grande prestígio em Cuiabá, foi presidente 
do Estado em dois mandatos – o primeiro, em 1908/1911, e o segundo em 1922 -, além de Senador da 
República. Era cognominado o guia dos mato-grossenses. No governo reformou a Instrução Pública, criou os 
Grupos Escolares e a Escola Normal. 
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a organização desse modelo veio a se concretizar a partir de agosto de 1910, trazendo consigo 

novas formas de organização administrativa e pedagógica ao ensino primário. 

Os Grupos Escolares tinham como característica principal a reunião de várias escolas 

isoladas, tanto que o Regulamento de 1910 determinava no Capítulo IV: 

Art. 38.º Nas sedes de districtos em que houver pelo menos seis 
escolas primarias, no perímetro fixado para obrigatoriedade do ensino, 
o Governo poderá, reunindo-as, falas funccionar em só predio (MATO 
GROSSO, Regulamento, 1910, Art. 38). 

A fixação de escolas mínimas pelo Regulamento de 1910, no perímetro de um raio de 

um quilômetro médio da sede da escola (Art. 9º do mesmo Regulamento) era a medida 

legislativa da época adotada para fixação de oferta mínima da Instrução Primária para a 

população de Mato Grosso.  

Sá (2011) ainda menciona em seus estudos que, posteriormente, por meio da Lei nº 

580, houve alteração no que se refere à quantidade mínima e máxima de escolas para 

formação dos Grupos Escolares, passando a ser, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 8 (oito) 

escolas isoladas, sendo que a referida alteração legislativa provavelmente levou em 

consideração as dimensões territoriais de Mato Grosso e os grupos populacionais dispersos da 

época. 

Acerca da definição dos Grupos Escolares, cumpre lembrar brilhante conceito 

apresentado pelo professor Leowigildo Martins de Mello, um dos normalistas vindos de São 

Paulo e contratado pelo Cel. Pedro Celestino à época. Com o objetivo de formar os valores 

básicos do novo modelo escolar proposto, por meio de ofício encaminhado ao governante do 

Estado, assim pontuou: 

O Grupo Escolar é um curso primário, seriado em quatro classes 
distintas para ambos os sexos. Por essas classes, primeira, segunda, 
terceira e quarta distribuem-se gradativamente, os conhecimentos que 
constituem a instrução primária, propriamente dita. As matérias 
ensinadas da primeira à quarta classe obedecem a um plano uniforme, 
de tal natureza que o educando, ao iniciar o seu curso na primeira 
classe, recebe conhecimento dosados pedagogicamente, de todas as 
disciplinas consagradas no programa geral do Grupo Escolar. O Grupo 
Escolar apresenta uma uniformidade perfeita em suas aulas e 
impossibilita completamente o desenvolvimento maior de uns em 
prejuízos de outros conhecimentos (MELLO, 1911, p. 9-10, apud 
REIS e SÁ, 2006, p. 40). 

 

Em comparação ao modelo das escolas isoladas, os Grupos Escolares também 

inovaram no que se refere à ação fiscalizatória, sendo que o Grupo Escolar contava com a 
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atuação imediata dos diretores, que diferente dos inspetores das escolas isoladas, recebiam 

maior fiscalização e, por consequência, tinham núcleo pedagógico em constante atuação, 

contando com atividade supervisora dos diretores que igualmente contribuam com a 

orientação didática e coordenação pedagógica dos docentes. 

O professor Leowigildo Martins de Mello (1911) destacou as dificuldades dos 

professores primários, sendo que a grande maioria das escolas era composta por professores 

leigos8 que trabalhavam predominantemente com o método tradicional da decoração dos 

conteúdos. Com base nessas considerações, o professor organizou um treinamento com 

duração de três meses, visando orientar os docentes acerca da nova metodologia, o método 

intuitivo, que deveria ser trabalhada na Escola Modelo. 

Na mesma ideia de formação de professores para atuar nos novos modelos escolares 

até então delineados pelo Regulamento de 1910 em Mato Grosso, o Presidente Pedro 

Celestino Corrêa da Costa, cria a Escola Normal em Cuiabá com o objetivo de capacitar os 

professores na ativa. Após a formação da primeira turma da Escola Normal, segundo Sá 

(2011), as vagas nos Grupos Escolares foram ocupadas pelos professores oriundos do curso 

de formação, agora Normalistas, tanto que, no ano de 1927, o número de professores 

Normalistas que atuavam nos Grupos Escolares já era muito superior ao número de 

professores leigos. 

Embora as evoluções apresentadas com a inserção do novo modelo escolar, os Grupos 

Escolares não representaram o encerramento das preocupações administrativas de manutenção 

e gestão das escolas isoladas, sendo necessária a realização de algumas mudanças, dentre elas: 

extinção da escola complementar (que já não compunha o ensino obrigatório); a graduação do 

ensino, com a instauração de um programa escolar semelhante ao dos Grupos Escolares e a 

organização do tempo escolar, sob a administração do professor em sala de aula com várias 

idades e fases de desenvolvimento escolar. 

Por conseguinte, tem-se ainda o último modelo escolar do período republicano, as 

Escolas Reunidas, que teve a sua ideia defendida inicialmente no ano de 1916 pelo professor 

paulista Waldomiro de Oliveira Campos, então diretor do Grupo Escolar de Poconé/MT, onde 

em relatório, disserta sobre a necessidade das Escolas Reunidas como uma das medidas 

necessárias para a formação dos Grupos Escolares, em especial em consideração aos impactos 

                                                           
8 Entendia-se por professor leigo o professor que não tinha nenhuma formação pedagógica para atuar em sala de 
aula. A expressão “leigo” é um adjetivo até hoje utilizado para designar aquele que não tem conhecimento 
específico de algo. 
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positivos que iria proporcionar ao orçamento público. Vejamos alguns pontos levantados pelo 

professor: 

Em Mato Grosso só existe um, único aliás, nessas condições, é o 
Grupo Escolar anexo à Escola Normal da Capital; os outros não 
passam de meras Escolas Reunidas pela sua população infantil e de 
Grupo, pelo seu número de pessoal! Porque não reduzir essas 
despesas? Porque não extinguir esses cargos inúteis de professores 
para ensinarem a 10 ou 12 alunos? Porque não suprimir os 
empregados administrativos tão caros e não transformar tudo isso em 
escola reunida com 4 ou 5 professores, sendo um deles incumbido, 
sem prejuízo de sua classe, da direção, apenas coma a gratificação que 
se estipulou? E assim Governo economizaria cerca de 28 contos nos 4 
Grupos Escolares, de Rosário, Poconé e Cáceres e o 2º Distrito todos 
transformados em Escolas Reunidas (CAMPOS, 1916, apud SÁ, 
2011). 

As sugestões do professor Waldomiro Campos foram vanguardistas, na medida em 

que prenunciaram a necessidade de unificação das escolas isoladas com o objetivo de junção 

administrativa e economia de recursos financeiros, o que de certa forma era uma ideia 

extremamente interessante aos administradores. 

Porém, somente em 1927, no governo do Presidente Mário Corrêa da Costa, houve a 

edição de um novo Regulamento da Instrução Pública, e neste novo regramento, houve 

classificação inovadora das escolas primárias, apresentando condições para criação das 

escolas reunidas: localização de até 2km, onde funcionarem três ou mais escolas isoladas com 

frequência mínima de oitenta alunos; curso com duração de três anos, com programa próprio; 

limite máximo de sete classes, sendo aplicável o mesmo regimento dos Grupos Escolares. 

Fica evidenciada que a ideia das Escolas Reunidas é justamente otimizar recursos 

materiais e estruturais, o que vinha ao encontro das necessidades econômicas pelas quais 

Mato Grosso atravessava naquele período. Em apenas um prédio, poderiam ser atendidas sete 

turmas distintas e ainda, em relação à administração escolar, seria possível o seu exercício por 

um dos docentes, que receberia uma espécie de gratificação mensal pelos serviços de direção 

escolar prestados voluntariamente à Escola Reunida. 

O modelo escolar vigente à época da publicação do concurso para provimento das 

cadeiras de magistério do edital, fonte primária da presente pesquisa, era correspondente ao 

período de transição entre as Escolas Isoladas e os Grupos Escolares, sendo que a intenção 

dos governantes e administradores da Instrução Pública do período, já aspirava por alterações 

substanciais no modelo escolar até então vigente, que se apresentava obsoleto e arcaico. 

O modelo das Escolas Isoladas representava um contraponto aos ideários republicanos 

de ordem e progresso, sendo que, na grande maioria, as escolas não eram institucionalizadas, 
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utilizavam métodos de decoração de ensino, e ainda não tinham supervisão dos inspetores 

escolares, que sequer compareciam para supervisionar em decorrência da ausência de 

remuneração para o exercício do cargo. 

Analisando a documentação do período e os Regulamentos que prescreveram os três 

modelos principais das primeiras décadas da República, observa-se a intenção do legislador 

em trazer principalmente aos Grupos Escolares e as Escolas Reunidas um modelo escolar 

eficiente, organizado e homogêneo, porém, na prática, o que se observa era um grande 

percentual de professores leigos, responsáveis pelas Escolas Isoladas, que por sua vez, 

ficavam distantes da capital de Mato Grosso e eram consideradas ineficientes e 

desorganizadas. 

 

1.3 – Organização pedagógica dos espaços escolares 

 

Cada um dos espaços escolares do período da Primeira República adotava uma 

organização pedagógica que por sua vez, estava intrinsicamente ligada aos seus objetivos 

reais. A organização de cada modelo escolar estava alinhada à prática pedagógica dos atores 

envolvidos, que era determinada por diversos fatores: a formação (ou ausência) do professor, 

métodos de ensino, quantidade de alunos, supervisão de inspetores ou diretores. Todas as 

rotinas dos espaços escolares, também denominada de Cultura Escolar, considerando assim 

todos os seus elementos materiais e imateriais. 

Ao analisar os documentos que sugerem a organização pedagógica dos modelos 

escolares da Primeira República, neste estudo consideramos como Cultura Escolar, o conceito 

definido por Julia (2001) que destaca: 

Cultura escolar é um conjunto de normas que definem conhecimentos 
a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 
permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 
comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que 
podem várias segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas 
ou simplesmente de socialização). Normas e práticas, por sua vez, não 
podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos 
agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a 
utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua 
aplicação, a saber, os professores (JULIA, p. 10-11, 2001).  

 

Neste contexto, observa-se que o estudo da Cultura Escolar deve considerar todos os 

elementos valorativos, sejam eles internos ou externos, que contribuem para uma visão além 
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dos limites da escola e desta forma possibilita a compreensão do pesquisador acerca da 

maneira de pensar dos atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem de um 

determinado período da escolarização. 

Julia (2001) ainda esclarece sobre a delimitação do objeto de estudo das práticas 

escolares, e, por sua vez, a compreensão exata da Cultura Escolar do período delimitado pelo 

pesquisador. Segundo o autor, devem-se considerar os resquícios documentais existentes, a 

produção do período, como: as leis, os cadernos, livros, dentre outros elementos disponíveis e 

acessíveis nos arquivos escolares. 

O autor ainda assevera que a reconstrução da história das práticas culturais é uma das 

tarefas mais difíceis de realizar, por se tratar de um ambiente escolar e que, como tal, deveria 

por certo ter um número considerável de documentos escritos disponíveis para pesquisa e 

reconstrução dos traços culturais. Os documentos escolares, conforme os apontamentos de 

Julia (2001), geralmente são descartados ou poucos conservados, evidenciando assim as 

dificuldades do ofício de historiador. No entanto, o estudioso destaca que na ausência das 

fontes, cabe ao historiador fazer “flechas com qualquer graveto” (2001, p.17). 

Neste sentido, as atribuições escolares ganham especial significado no estudo das 

práticas e organizações escolares, que são inerentes aos hábitos da rotina escolar: horários de 

entrada e saída, programas de cursos, métodos de ensino, processos de distribuição de 

conhecimentos e práticas de ensino afins, constituindo-se, neste momento, uma análise nos 

espaços internos dos modelos escolares da Primeira República. 

Inicialmente, retratamos a organização pedagógica das Escolas Isoladas, que eram os 

espaços escolares onde o professor ministrava aulas, sem nenhum ajudante, para uma turma 

de, no máximo, sessenta alunos, de diferentes graus de instrução, conforme previsto no 

Regulamento da Instrução Pública de 1896. 

Os professores das escolas isoladas eram orientados pela Instrução Pública que 

determinava toda rotina escolar, destacando as prescrições oficiais sobre a distribuição dos 

horários de aula, métodos de ensino e o programa escolar que deveria ser obrigatoriamente 

observado pelo docente durante o período letivo. 

Sá (2011) afirma ser possível observar pela documentação que tais instrumentos 

legislativos não foram suficientes para influenciar a prática escolar dos docentes nas Escolas 

Isoladas. Em 1896, através do Decreto nº 68, o governo de Mato Grosso determiou a 
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observância do novo Regulamento da Instrução Pública Primária que de forma inaugural, 

instituiu um novo método de ensino para o ensino público: o Método intuitivo9. 

O Método intuitivo é explicitamente indicado no Regulamento de 1896, enfatizando a 

previsão do Programa Escolar e respectivos conteúdos, conforme descrito no Artigo 10:  

Art. 10. A escola elementar professa: 
§ 1º. Leitura corrente de impressos e manuscriptos. 
§ 2º. Calligraphia e escripta; 
§ 3º. Estudo pratico da língua materna; 
§ 4º. Exercício de intuição, ou noções de cousas acompanhadas de 
exercício de leitura e escripta e de explicações sobre formas, cõres, 
numeros, dimensões, tempo, sons, qualidade dos objectos, medidas, 
seu uso e applicação; 
§ 5º. Arithmetica pratica até divisão por dous algarismos; problemas 
fáceis sobre as quatro operações; noções geraes sobre numeração e 
valores dos algarismos; grandeza, quantidade e unidade; comparação 
da grandeza com a unidade; consequências resultantes dessa 
comparação; generalidades sobre os modos de dividir e sobdividir a 
unidade; dividir especies de fracção resultantes de semelhante divisão. 
§ 6º. Cultura moral; commentario das narrativas dos livros de leitura e 
dos factos da vida escolar. 
§ 7º. Geografica física, e historia do Estado; 
§ 8º. Costura simples nas aulas de meninas (MATO GROSSO, 
Decreto nº 152, 1896, art. 10). 

Na prescrição oficial, fica evidenciado que os professores das Escolas Isoladas 

deveriam priorizar o ensino prático dos conteúdos de aritmética e geometria, por sua vez, o 

ensino de cultura e moral deveria ser permeado de narrativas de obras e fatos cotidianos da 

vida escolar; geografia e história, com base na regionalidade de Mato Grosso, e o conteúdo 

específico das prendas domésticas para meninas, deveria primar pela simplicidade, e ensinar o 

básico de costura. 

Acerca da metodologia de ensino, o professor deveria realizar exercícios de leitura em 

sala de aula e restringir ao essencial as regras e definições devendo, sobretudo no ensino 

elementar, se atentar mais para a prática do que para a teoria, revelando assim, a conquista do 

Método intuitivo, conforme aponta o Artigo 11 do Regulamento: 

Os exercícios de leitura serão feitos de preferencia em livros com 
estampas, para melhor applicação das noções de cousas; devendo o 
professor por sua parte limitar ao minimo possível as regras e 
definições, attendendo ao caracter mais pratico do que theorico desta 

                                                           
9 O Método intuitivo ganhou espaço no Brasil no final do século XIX e início do século XX e conforme o estudo 
aqui empreendido fez parte das reformas de ensino, tanto a nível federal quanto estadual. Com a referida 
proposta, os livros deixaram de ser instrumentos de decoração pelo aluno e ganharam cores e gravuras, sendo 
igualmente destinados para à formação do professor e servindo de orientação para o seu trabalho em sala de aula. 
Entre as inovações do 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 (VALMEMARIN, 2004, p. 176). 
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primeira parte do ensino primário (MATO GROSSO, Decreto nº 152, 
1896, art. 11).  

Em continuidade à previsão do método intuitivo, o Regulamento ainda apresenta a 

disposição específica sobre o modo de ensino do professor, orientando como os professores 

deveriam trabalhar (a prática) o método intuitivo previsto no § 4º do artigo 10. 

Art. 15. O professor se esforçará por tornar o ensino tão pratico quanto 
possível, fazendo conhecer aos alunos os objetos, suas quolidades e 
organização, e partindo sempre em suas prelecções do conhecido para 
o desconhecido e do concreto para o abstrato; deve abster-se de 
perturbar a inteligência da criança com estudo prematuro de regras e 
definições, pondo ao contrario todo o empenho em amenisar o ensino 
de modo a despertar a attenção do menino, sem fatigal-o. Para 
conseguil-o, usará sempre de uma linguagem chã, mas clara e precisa, 
de modo a familiarisar a intelligencia do alumno com o assumpto de 
que houver de ocupar-se (MATO GROSSO, Decreto nº 152, 1896, art. 
15). 

Depreende-se da leitura do artigo 15 que a conduta do professor deveria ser 

colaborativa, tornando o ensino prático e acessível a todos, despertando o interesse dos alunos 

para o momento de aprendizagem dos conteúdos trabalhados. A tarefa do professor ia muito 

além de apenas ensinar, devendo se portar decentemente e de forma pacífica, evitando atritos 

no ambiente escolar, principalmente no momento em que os alunos realizavam exercícios 

escolares. Neste sentido, os professores não deveriam em hipótese alguma “perturbar a 

inteligência da criança”. 

 As recomendações atribuídas pelo artigo 15 do Regulamento de 1896 ganhavam 

contornos práticos na medida em que atribuía ao professor, a responsabilidade por todo o 

processo de ensino e aprendizagem sugerindo que os alunos eram sujeitos passivos, 

especialmente onde consta que o professor deveria usar uma linguagem clara com o objetivo 

de familiarizar a inteligência desse aluno com o assunto de que iria se ocupar. 

Em relação ao regime e disciplina das Escolas Isoladas, o Regulamento de 1896 

apresenta a obrigatoriedade de ritos administrativos, como a realização de matrícula dos 

alunos em livros próprios, que deveriam ser antecipadamente rubricados pelo inspetor escolar, 

ou por quem o representasse; a divisão das aulas diárias em duas sessões, de três horas cada; a 

possibilidade de locação de prédios privados, e até mesmo residências particulares de 

professores, mediante contraprestação devida, enquanto não houvesse prédio próprio do 

Estado para a utilização da Instrução Pública. 
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O artigo 25 ainda demonstra a preocupação de assegurar o ensino ministrado pelo 

professor, proibindo o uso de decuriões e monitores10, o que era muito usual na época. Porém, 

o artigo 226 do mesmo documento destaca que durante o impedimento do professor primário 

ministrar aulas, poderia ser substituído temporariamente por pessoas idôneas e de reconhecida 

aptidão para o exercício do magistério, sendo que, em caso de impedimento definitivo do 

titular, o substituto sem qualificação nenhuma assumir em definitivo a função de professor. 

Sá (2011), nos seus estudos assevera que o Regulamento exigia do professor o uso do 

Método intuitivo em todas as escolas públicas de Mato Grosso, sendo que a legislação do 

período continuava encontrando percalços típicos da época, dentre os quais destacamos:  o 

primeiro em relação ao professor. O fato de exigir o ensino através da figura exclusiva do 

professor não era suficiente para garantir a eficiência daquele ensino, e nem mesmo, do uso 

do Método intuitivo exigido no Regulamento, pois qualquer pessoa, em última hipótese, 

poderia ser considerada idônea e ministrar aulas, institucionalizando assim, a figura do 

professor leigo. 

O segundo aspecto é a ausência de recursos materiais que nos leva a questionar como 

os governantes pretendiam que o método intuitivo fosse aplicado se, em contrapartida, os 

espaços escolares não contavam com estrutura física condizente com as prescrições oficiais 

do Regulamento. As Escolas Isoladas não possuíam materiais didáticos suficientes e os 

ambientes físicos eram totalmente inadequados para a aplicação do método intuitivo, 

impossibilitando assim a plena aplicação da lei. 

Os governantes da época tinham ciência das dificuldades da Instrução Pública no 

período e da inviabilidade na prática do Método intuitivo, porém, a preocupação principal 

ainda era com os professores, conforme apontamos na mensagem presidencial do Dr. Antônio 

Corrêa da Costa, então Presidente do Estado de Mato Grosso no ano de 1897, que fora 

direcionada aos Deputados da época. 

A execução do novo plano de estudos, baseado no methodo intuitivo, 
ha de necessariamente trazer alguma difficuldade aos nossos dias 
actuaes professores, habituados á pratica antiga, que consistia no 
exercício exclusivo da memoria e não da intelligencia dos alumnos; 
obrigando-os a repetir machinalmente os compendios de cór e 
abandonando a logica e o raciocino necessários á compreensão das 
doutrinas, e á educação do espirito na indagação da verdade (COSTA, 
1897). 

                                                           
10 Decuriões vem da palavra decúria, na prática pedagógica do período em estudo, significa que um aluno mais 
adiantado (decurião) transmite seus conhecimentos para um grupo de dez alunos (decúria). Desta forma, admitia-
se que alunos mais avançados na aprendizagem das disciplinas auxiliassem o professor no ensino dos demais 
alunos que ainda não tinham conhecimento. 
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Neste período, o Diretor da Instrução Pública Primária, à época, José Estevão Corrêa, 

igualmente se preocupava com as limitações do corpo docente que não tinha qualificação 

necessária para desenvolver a proposta do método intuitivo nas práticas pedagógicas dos 

modelos escolares da Primeira República, trazendo assim, certo desconforto para a 

administração pública que pregava os ideários republicanos progressistas e necessitava de um 

aparato das escolas para desenvolver a população. 

Os anseios do Diretor foram manifestados por meio de uma Circular subscrita em 20 

de junho de 1896, pela qual, no encargo que lhe competia, emitiu parecer aos docentes acerca 

de bibliografia necessária para a atualização sobre os conteúdos a ensinar em sala de aula: 

Ao vosso critério cabe certamente fazer a escolha dos livros de que 
para conseguir o desejado fim, deveria servir-vos na escola sob vossa 
direção. Entretanto, lembrar-vos-ei que, além de outros de que possais 
igualmente fazer aquisição para vossos estudos e consultas 
particulares, também muito se recomendam como sendo própria para 
conseguimento de tal desinteratum, as seguintes obras didáticas que se 
acham à venda na Casa Editora de Alves e Campos da Capital 
Federal: Noções da Vida Prática e Noções da Vida Doméstica, por 
Félix Ferreira; Pátria e Dever e na terra, no mar e no espaço, por 
Hilário Ribeiro e Lições de cousas, por Zaluar. Além destas obras, há 
igualmente a excelente Revista Pedagógica, denominada Escola 
Pública, que se publica na Capital do Estado de São Paulo, e da qual 
não poderá prescindir jamais o professor que bem deseje cumprir na 
escola, os árduos deveres de sua nobre e penosa profissão (CÔRREA, 
1897).  

As preocupações do Diretor da Instrução Pública se referem essencialmente à busca 

pelo conhecimento que se concentrava na figura de apenas um professor, todas as disciplinas 

previstas no Artigo 10 do Regulamento de 1896, e portanto, diante da multiplicidade de 

conteúdos exigidos para lecionar em sala de aula, ele necessitava de capacitação, tanto de 

conhecimento técnico referente aos conteúdos das disciplinas, como também da metodologia 

exigida no Regulamento, ou seja, o Método intuitivo. 

Antes da análise documental acerca das preocupações que tangenciam as dificuldades 

sobre a capacitação docente, faz-se necessário destacarmos algumas considerações sobre o 

Método intuitivo apresentado nos estudos de Jacomeli (1998). 

Segundo a autora, o Método intuitivo era tido como o mais moderno, conforme 

tradução realizada por Ruy Barbosa em 1886 da obra “Primeiras lições de coisas: manual de 

ensino elementar para uso dos paes e professores” de autoria de N. A. Calkins. Para Ruy 

Barbosa, o Método intuitivo veio em substituição à metodologia do ensino mútuo, que era um 

modelo proposto por Lancaster e Bell no qual os alunos recebiam o ensino informal, 

individual e verbal de decuriões. 



44 
 

 
 

Assim, o Método intuitivo, baseado nos estudos de Pestalozzi, teve ampla expansão 

nos Estados Unidos, através da obra “Primeiras lições de coisas”, de Calkins, conforme 

destacamos: 

Pode-se afirmar que, nesse embate, e na obra de consolidação do 
ensino intuitivo, nos Estados Unidos, a obra de Calkins veio a ter 
papel decisivo. Mestre primário por alguns anos, e, depois, diretor de 
escola, no interior do estado de Nova York, transfere-se para essa 
cidade, em 1846, para aí dedicar-se à propaganda da renovação 
didática. Tendo verificado a dificuldade que sentiam os docentes em 
adaptar, por si próprios, as ideias de Pestalozzi à prática corrente do 
ensino, compõe um formulário de lições, que publica, em 1861, sob o 
título de “Primary Object Lessons for Graduated Course of 
Development”. O livro alcança grande êxito, o que leva o autor a 
refundi-lo e ampliá-lo, em 1870, quando passou a ter, então, o título 
abreviado de “Primary Object Lessons” (LOURENÇO FILHO, 1966, 
p. 76, apud JACOMELI, 1998). 

Cumpre lembrar que Auras (2007) conceitua a palavra intuição, na linha do raciocínio 

pedagógico, como o conhecimento sensível à percepção sensorial e material. Intuir significa 

olhar, observar e refere-se, então, à presença das coisas e dos objetos, ante o exame direto dos 

órgãos dos sentidos (AURAS, 2007, p. 78) 

Nesta perspectiva, “intuir” é pensar mediante a percepção que o sujeito faz dos 

objetos. A ênfase no empírico, na observação direta com base sensorial é fundamentada no 

pressuposto de que o conhecimento tem início na operação dos sentidos sobre o mundo 

exterior, a partir dos quais seriam produzidas sensações e percepções sobre fatos e objetos, 

transformadas em matéria-prima das ideias, as quais, acrescidas da imaginação e do 

raciocínio, possibilitariam o desenvolvimento da capacidade de julgamento e de 

discernimento (AURAS, 2007, p. 78). 

 Desta forma, com base no conceito de levar o aluno a “intuir”, o método intuitivo 

propunha nova forma de atuação docente, uma proposta inovadora, cujas linhas iniciais 

começaram a ser traçadas nas últimas décadas do império, especialmente pelos estudos de 

Ruy Barbosa, que apresentou o Método intuitivo como a solução para o sistema arcaico e 

ineficaz de ensino existente, somente foi posto em prática com a ascensão da República. 

Em Mato Grosso, havia dificuldades imensas de estrutura física (ausência de 

materiais, salas de aula adequadas dentre outros) e especialmente, a ausência de professores 

qualificados, que representou dificuldades para implantação do Método Intuitivo nas Escolas 

Isoladas.  

O foco principal era qualificar os docentes e como pontua Sá (2011), o Diretor da 

Instrução Pública Primária, além de sugerir literaturas de atualização para os professores 
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conforme apontou mensagem de 20 de junho de 1896. Após, pouco mais de 2 (dois) meses, 

em 2 de setembro do mesmo ano, emite nova Circular, determinando aos mesmos professores 

o comparecimento obrigatório aos sábados, no Liceu Cuiabano para participarem de 

conferências pedagógicas, com o objetivo de se habituarem com o Método intuitivo. Porém, 

pelo que consta nos relatos do diretor, as conferências não alcançaram o objetivo almejado: 

Se no decurso do corrente ano o cidadão a quem V.Exa., confiar a 
direção da Instrução Pública do Estado, continuar com a prática das 
mesmas conferências, em breve tempo estarão os Professores 
Primários da capital, senão convenientemente aparelhados com todo o 
cabedal indispensável ao mesmo com um preparo mais ou menos 
suficiente e que de presente lhes falta quase que em absoluto, para as 
importantes funções de ser trabalhosos cargos (CORRÊA, 1897, apud 
SÁ, 2011, p. 39). 

No entanto, os esforços realizados para a formação docente estavam concentrados na 

Capital de Mato Grosso, facilitando o acesso dos professores que ali residiam para a 

capacitação e aptidão para o desenvolvimento do Método intuitivo nas Escolas Isoladas. 

Porém, questiona-se: e as escolas distantes da capital? Como ficavam os docentes que 

atuavam nesses espaços escolares? Recebiam igualmente as instruções sobre o novo método 

de ensino? 

Nas cidades do interior, os professores recebiam a devida formação, e inclusive, sem 

receber apoio pedagógico e visita de inspetor ou quaisquer servidores da Instrução Pública. 

Até mesmo as escolas da capital matogrossense, nas quais havia professores que tinham 

recebido qualificação mínima para o desenvolvimento dos trabalhos com base no Método 

Intuitivo apresentavam dificuldades de seguir as orientações pedagógicas exigidas pela 

legislação.  Há indícios de que as Escolas Isoladas, além de não cumprirem com os horários, 

igualmente não seguiam o método exigido por lei, e sequer cumpriam o programa específico 

determinado.  

Sá (2011) ainda destaca que mesmo com os investimentos realizados de forma 

concomitante nos Grupos Escolares11, o modelo das Escolas Isoladas foi mantido até o ano de 

1917, sem nenhuma observância à diretriz pedagógica, sendo uma espécie de unidade 

autônoma e alheia a qualquer regimento vigente. O Diretor interino da Escola Normal, 

Philogonio de Paula Côrrea, confirma essa informação quando diz “As escolas isoladas e 

particulares não têm programa escrito, ficando o desenvolvimento das matérias ao critério dos 

professores que podem ser esforçados ou não” (CORRÊA, 1915, s.n), demonstrando assim, a 

                                                           
11 Criados oficialmente em Mato Grosso pela Lei nº 08 de 1908, conforme pontuado anteriormente no capítulo 1 
da pesquisa. 
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presença da subjetividade nas práticas pedagógicas das escolas isoladas, dificultando a 

uniformidade do ensino pretendida pela legislação. 

Conclusão semelhante também foi apresentada pelo Diretor da Escola Normal, 

Leowigildo de Mello, que após as visitas realizadas nas Escolas Isoladas, surpreendeu-se com 

a precariedade e total subjetividade do ensino que os professores empreendiam junto aos 

alunos, sendo que as referidas visitas, realizadas no de 1910, levou o Diretor a concluir que 

“tudo estava por fazer” (MELLO, 1911). 

Das escolas visitadas não havia uma que funcionasse de acordo com 
as leis metodológicas mais gerais. O horário e o programa em detalhe 
eram desconhecidos do professor. Sua orientação pedagógica não ia 
além da prática que por si unicamente conseguira. Desta sorte, não me 
admirou a diversidade de método seguido, nem a falta de unidade no 
ensino. Louvei mesmo os professores, pois, à míngua de uma 
orientação definida, eles supriam com a intuição natural de que eram 
dotados. (...) Na distribuição das classes havia a mesma desorientação: 
os alunos eram ao mesmo tempo da 5ª classe em leitura, da 3ª em 
escrita e da 1ª em números, isto é, não havia harmonia no 
desenvolvimento gradual das faculdades infantis (MELLO, 1911, p. 
2). 

Com o mesmo teor dos relatórios apresentados pelos diretores Philogonio e 

Leowigildo, o Presidente de Mato Grosso, Coronel Pedro Celestino Corrêa da Costa, por meio 

de mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa, apontou as deficiências da Instrução 

Pública, especialmente no que tange aos resultados ínfimos dos alunos nos exames de 

admissão ao ginásio (2º grau) em decorrência da baixa ou nenhuma qualificação docente dos 

profissionais que atuavam no cargo à época: 

Aos exames do 2º grau apresentam-se 55 alumnos, sendo 49 
pertencentes a colégios particulares, e 6 á escolas públicas, não se 
incluindo neste numero os exames nos grupos e nas escolas do 
interior, que se apresentaram um total de 140 approvações nas 
disciplinas do 1º grau (Reg. antigo). A matrícula no Lyceu foi de 109 
alumnos, dos quaes submeteram-se a exame 82 dos diversos anos, 
sendo aprovados 33 e reprovados 49. O Director geral, no seu bem 
elaborado relatório, cuja leitura vos recomento, aponta as causas 
determinantes, desse resultado, revelador do pouco aproveitamento 
por parte dos alumnos. A interinidade da maioria dos professores 
trazendo como consequência frequentes substituições com prejuízo do 
methodo seguido por cada um deles, e a pouca fiscalização, são 
também motivos a acrescentar á opinião do referido Diretor. Com a 
autonomia do Lyceu e coma reforma porque tem de passar é de 
esperar melhor resultado no correr do presente anno lectivo 
(CORRÊA DA COSTA, 1911, p. 15). 

Diante das resistências apresentadas pelas Escolas Isoladas, especialmente no que se 

refere à aplicação do Método intuitivo exigido por lei, em 1917 houve nova iniciativa 
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governamental na tentativa de organizar o ensino oferecido por referidas instituições, e assim, 

por ação conjunta dos Diretores Philogonio e Leowigildo, juntamente com a professora 

Idalina Ribeiro de Faria, organizou-se um Programa de ensino para as Escolas Isoladas de 

Mato Grosso, para conferir efetividade ao previsto no Regulamento de 1910, especialmente, o 

disposto no artigo 4º, que apresentava todas as disciplinas que deveriam ser trabalhadas pelo 

professor da escola primária. 

Como nas Escolas Isoladas predominavam o subjetivismo, inclusive no que se referia 

aos horários de entrada e saída de alunos, tempo das aulas e outras rotinas previstas em lei que 

não eram observadas pelos professores fez-se necessário publicar em todas as Escolas 

Isoladas o horário modelo a ser observado, conforme demonstra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Horário Modelo para as Escolas Isoladas, 1917. 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 

 

Em análise ao horário modelo, observa-se a organização pedagógica dos conteúdos 

diários a serem trabalhados pelo professor em período de aproximadamente entre 15 e 20 

minutos, devendo conceder aos alunos um intervalo entre as atividades curriculares de, no 
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máximo, 20 minutos e ao final do período de aula, reservar 5 minutos para organização de 

materiais de uso pessoal (o intitulado “preparo para a saída”) e posterior, a saída definitiva, 

pontualmente às 17h da tarde. 

Porém, há indícios de que as Escolas Isoladas, especialmente as distantes da Capital 

matogrossense que, mesmo com as regulamentações, horários modelos e investimentos 

mínimos do Estado, continuavam demonstrando ensino insatisfatório. 

Dentre as várias mensagens presidenciais, tem-se como exemplo a mensagem do 

Presidente do Estado de Mato Grosso no ano de 1930, Dr. Anibal Toledo, na qual demonstra 

ainda certo retrocesso das escolas isoladas, tanto as urbanas como as rurais: 

O ensino é um dos serviços públicos mais eficientes do nosso estado. 
Iniciada em 1910 a adoção dos métodos pedagógicos modernos com a 
introdução de professores paulistas, a semente se desenvolveu nesta 
Capital, como um terreno fértil, e propagou pelas cidades principais 
em Grupos Escolares que vão apresentando resultados compensadores 
do esforço e dos encargos que impõem ao Tesouro. O mesmo não se 
poderá dizer infelizmente das escolas rurais, espalhadas pelo interior, 
onde a falta de instalações apropriada, a deficiência de material 
escolar, a impossibilidade de encontrar professores diplomados para 
regê-las e a ausência quase absoluta de fiscalização, nos autorizam a 
considerar como insignificante ou nula a contribuição de uma grande 
parte delas para a instrução da infância residente fora das cidades e 
das vilas (TOLEDO, 1930, p. 40). 

Na mesma mensagem, o presidente de Estado menciona que o ensino primário em 

Mato Grosso era ministrado tanto por Grupos Escolares, como também por Escolas Reunidas 

e Escolas Isoladas, divididas estas em urbanas, rurais e ambulantes, concluindo que, o ensino 

ministrado pelos Grupos Escolares era muito mais eficiente do que ensino ministrado pelas 

Escolas Isoladas. 

Ainda permanecia um número expressivo de Escolas Isoladas no Estado, com um total 

de 175 unidades, sendo 32 urbanas, 130 rurais e 13 ambulantes, contando com 5.334 alunos 

matriculados, mas, conforme a mensagem do Presidente matogrossense: 

Não acredito que a frequência atinja sequer á terça parte da matrícula 
– o aproveitamento dos alumnos estou certo que não corresponde ao 
sacrifico do Thesouro. A impossibilidade de frequentes inspecções 
favorece a negligencia dos docentes, estimulada já pela 
incompetência, pela impropriedade das instalações, pela deficiência de 
material e por vários outros factores conhecidos. Estou finalmente 
convencido de que o que se se aproveita de facto no nosso ensino 
primário é a parte ministrada pelos Grupos Escolares e pelas escolas 
isoladas situadas nos centros urbanos e villas principaes (TOLEDO, 
1930, p. 42).  
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Cumpre lembrar que os Grupos Escolares foram fundados em 1911, sob a ideia de 

colégios modelos no que se refere à organização administrativa e pedagógica para todas as 

escolas atuantes no Estado. 

A organização pedagógica dos Grupos Escolares que tiveram como inspiração os 

modelos adotados pioneiramente pelo Estado de São Paulo. No primeiro momento, Mato 

Grosso baseou-se no Decreto nº 258, de 20 de agosto de 1910 editado para regulamentar os 

Grupos Escolares Paulistas, e que igualmente serviu como parâmetro para o início do 

funcionamento dessa modalidade em Mato Grosso. 

Na visão do Presidente do Estado à época da instituição dos Grupos Escolares, Dr. 

Pedro Celestino, a modernização do ensino era medida necessária e emergencial, ou seja,  

Só a multiplicação dos núcleos de ensino moderno, racional e prático, 
pelo interior do estado, nos centros de população, pode apressar a 
libertação da ignorância lastimável em que crescendo a nossa infância, 
os nossos sucessores de amanhã, que habitam outros municípios, fora 
da capital, ou que não dispõem de fortuna, que são quase a totalidade, 
para procurarem noutros centros a luz, que serve de guia ao homem no 
caminho da existência (CÔRREA DA COSTA, 1911, p. 14). 

Entretanto, Sá (2011), destaca que algumas inovações referentes à escola graduada 

fossem implantadas também no ensino primário, como exemplo: a introdução do ensino 

simultâneo, com a organização homogênea dos alunos, sendo estes distribuídos em classes e 

séries, ficando assim, regularmente fixada a seriação conforme a idade do discente; a 

distribuição gradual dos saberes (ordem crescente dos saberes a ensinar); e novas relações 

entre professor e aluno. 

O Coronel Generoso Ponce na mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa em 

1908 pontua que a organização conferida ao ensino primário pela legislação até então vigente 

(Lei nº 152, de 16 de abril de 1896), não era eficiente, consistindo num programa 

extremamente cansativo e extenso, sendo que a deficiência foi severamente agravada pelo 

Regulamento dado à legislação, em 20 de junho de 1896, onde ampliou de maneira excessiva 

o quadro de disciplinas a serem trabalhadas na escola primária, conteúdos que segundo o 

Presidente não eram necessários à vida cotidiana do futuro adulto. 

Em outras palavras, o Presidente de Mato Grosso defendia um ensino mais prático, 

acessível, onde os alunos deveriam aprender o necessário para a vida comum, evitando 

acúmulo extraordinário de matérias, às vezes sem classificação metódica, o que ocasiona o 

sacrifício de uma às outras, sem obtenção do que se tem em vista; fatiga-se a inteligência da 
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infância com uma série de noções abstratas e fúteis e tudo se perde em esforços e sacrifícios. 

(PONCE, 1908, p. 20). 

Para os fins almejados pelo Presidente, a “tendência moderna” do ensino escolar ser 

plenamente efetivada na prática correspondia ao ensino graduado com fundamentação no 

“desenvolvimento gradual e harmônico das faculdades infantis”. 

Porém, não bastava apenas a ideologia no papel, ou seja, como todas as ideias 

propagadas no período da Primeira República, com fortes inclinações aos ideários da ordem e 

progresso, também eram necessários nos planos pedagógicos acerca da aplicabilidade dos 

projetos inovadores. 

Conforme recomendação do Diretor da Escola Normal, Leowigildo de Mello (1911), o 

ideal era um plano educacional funcional, de forma a considerar as dificuldades da região, e 

ainda, com base em um conjunto de fatores previamente organizados sistematicamente de 

forma progressiva e gradual, de modo que o aluno, ao iniciar os estudos na Instrução 

Primária, pudesse receber conhecimentos pedagogicamente controlados, de cada uma das 

disciplinas previstas no programa escolar. O que se procurava evitar era a transmissão maciça 

de conteúdos desnecessários ao infante, e especialmente, o respeito à maturidade de cada 

aluno, levando em consideração a sua idade e nível de escolarização. 

No entanto, os Grupos Escolares levavam em consideração diversos aspectos 

decorrentes tanto da evolução natural da criança (considerando todas as condições biológicas 

da idade escolar), como também sua classificação e distribuição em classes seriadas, 

conforme os programas previamente regulamentados que estabeleciam os diferentes níveis de 

conteúdos das disciplinas a serem trabalhadas nas séries e idades das crianças, Neste cenário, 

também acontecia a elevação do aluno para a série seguinte e, consequentemente, o 

aprofundamento nas disciplinas anteriormente estudadas (ou seja, a noção da ordem crescente 

de estudo – do básico para o avançado, do fácil para o médio, e assim, sucessivamente). 

Neste contexto, reitera-se que a ideia de seriação e graduação dos conhecimentos a 

serem apreendidos em sala de aula foi uma tentativa da administração pública em tornar a 

Instrução mais prática, atraente, com base no Método intuitivo, levar o aluno a intuir o que as 

relações futuras da vida adulta iriam lhe exigir, tudo com base nos conhecimentos teóricos 

aprendidos em sala de aula. 

Ocorre que, o programa previamente estabelecido para os Grupos Escolares no ano de 

1911 pelo Diretor Leowigildo não foi observado por todos os estabelecimentos educacionais 
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que atuavam sob esse modelo, diferentemente do que ocorreu com a Escola Modelo, onde 

havia intensa fiscalização, porque, carregava a responsabilidade formadora. 

Como exemplo das dificuldades de cumprimento do programa na integra, Sá (2011) 

menciona o Grupo Escolar localizado em Poconé, instalado em 1912, mas que somente no 

ano de 1916, sob a direção do professor paulista, Waldomiro de Campos, começa a observar e 

definitivamente, colocar em prática o programa modelo dos Grupos Escolares. De acordo com 

as palavras do próprio diretor à época da sua gestão escolar: 

A proposta de programa cabe-me informar a V. Excia. Que quando 
reassumi o exercício, encontrei em vigor um programa – sui generis – 
confeccionado pelo meu substituto e por ele mesmo decretado, com 
menosprezo daquele que foi mandado observar pelo decreto nº 258, de 
20 de agosto de 1910, da Presidência do estado. Como me competia, 
revoguei imediatamente e restabeleci a execução do programa legal 
(CAMPOS, 1916 apud SÁ, 2011, p. 43). 

Fica evidenciado que o antigo Diretor do Grupo Escolar de Poconé teve grandes 

dificuldades para cumprir as disposições normativas acerca do Programa de ensino dos 

Grupos Escolares, limitações estas que eram naturais, especialmente quando se tratava de 

unidades escolares distantes da capital matogrossense. 

Os motivos para a não aplicação do programa de ensino até então normatizado eram 

vários. Podemos salientar as dificuldades, tanto de orçamento, como também as culturais em 

compreender o novo método de ensino que exigiria nova qualificação dos docentes, e por 

consequência, não seria conveniente ao professorado mudar o “jeito de ensinar” que até então 

vinham exercendo em sala de aula. 

Atender essa nova legislação significava “tirar a liberdade” do professor em sala de 

aula, sendo que o docente poderia se valer do Programa e Método de ensino que julgasse mais 

conveniente, sem necessidade de obediência a quaisquer outras formas de ensino. 

Na visão macrorregional, o Diretor Leowigildo de Melo, observou as dificuldades 

regionais, no momento de instituir o Programa dos Grupos Escolares idêntico ao aplicado no 

Estado de São Paulo, que seria implantado em Mato Grosso, por entender que a região 

apresentava sensíveis diferenças regionais em relação ao estado paulista. 

As diferenças destacadas nos estudos de Mello (1913) se voltaram para o âmbito 

socioeconômico, como também cultural, já que na sua visão o projeto dos Grupos Escolares 

para ser frutífero em Mato Grosso, necessitaria de ajustes específicos e adequados às 

necessidades regionais. 
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Penso que já é tempo de se proceder a organização definitiva de 
programas para os nossos Grupos Escolares, pois os que possuímos, 
feitos para o estabelecimento de outro estado, se bem que de categoria 
e orientação pedagógica idêntica aos nosso, não são, in totum, 
aplicáveis ao nosso meio (MELLO, 1912 apud SÁ, 2011). 

Entretanto, Mello (1912) defende uma adaptação oriunda das ideias pedagógicas 

anteriormente aplicadas no Estado de São Paulo, tudo em observância às regionalidades do 

Estado de Mato Grosso, para que pudesse alcançar maior efetividade no plano pedagógico 

inicial dos Grupos Escolares almejados pelos governantes, a “tendência moderna” professada 

pelo Presidente Coronel Generoso Ponce, em 1908. 

Visando maior eficiência e praticidade, Sá (2011) ressalta que no ano de 1924, houve 

sensível adaptação ao programa dos Grupos Escolares, sendo o mesmo organizado de forma 

mais detalhada, trazendo em seu arcabouço a explicitação das disciplinas a serem trabalhadas 

pelo professor durante o ano letivo; como ensinar e o resultado a alcançar (como fazer e o 

objetivo final), esclarecendo os saberes e valores a serem apreendidos pelos alunos. 

Para tanto, no referido ano (1924) foi editado o Programa da Escola Modelo Anexxa á 

Normal, que distribuiu a matéria por ordem de conteúdos programáticos, o como ensinar e o 

resultado a alcançar em cada um dos anos das séries da escolarização primária. 

Faz-se necessário esclarecer que á integra do Programa apresentava em torno de sete 

conteúdos previamente regulamentados: História, Aritmética, Leitura e Linguagem Oral, 

Geografia, Linguagem Escrita, Ciências Físicas e Naturais, Higiene, Educação Moral e 

Cívica, Música, Desenho, Música, Ginástica, Trabalhos Manuais e Geometria.  

Os conteúdos trazem tópicos pormenorizados sobre a matéria, o “como ensinar” que 

cada professor deveria, na prática, observar em cada um dos anos da escolarização, e desta 

forma, alcançar os resultados estabelecidos no Programa, conforme o tópico gradativo de cada 

seriação, demonstrando que o conhecimento obedecia à plano uniforme, sendo dosado de 

maneira equilibrada em cada uma das séries escolares. Vejamos a disposição da disciplina de 

Aritmética do 1º ano, apresentada no Programa (1924), abaixo em destaque: 

 
ARITHMETICA 
1º ANNO 
MATÉRIA  
As quatro operações até 100 e algarismos romanos até 12. 
COMO ENSINAR:  
Com o auxilio do contador mechanico e de tornos, sendo aquelle 
sempre preferivel, porque é mais interessante e mais pratico. 
Depois de dar a idéa de 1, a creança aprendera a escrever 1; depois de 
dar a edéa de 2, aprendera a escrever 2 e farà calculos de problemas 
sobre o grupo 2, assim: 1 mais 1 são 2; 2 menos 1= 1; 2 -2=0; 2÷2=1; 
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2 X 1= 2; depois de ter idéa de tres, a creança aprendera a escrever 3 e 
fará calculos e problemas sobre o g;Ðipo 3; assim: 1 mais 1 mais 1= 3; 
2+1=3; 3-1=2; 3-2=1; 3-3=0; 3÷3=1; 3X1=3; uma creança que tinha 3 
doces, perdeu um doce, ficou com 2 doces, etc. 
Poderá servir de base para esse ensino a arithmetica de René Barreto. 
Ensinadas intuitivamente, as taboadas das quatro operações devem 
ficar sabidas um ou dois mezes antes dos exames. Do contador 
mechanico se passara gradualmente para os calculos no quadro negro 
e para os calculos mentaes. 
RESULTADO A ALCANÇAR  
O conhecimento das quatro operações até 100, racionalmente 
adquirido e, após, mechanizado para a rapidez dos calculos. 
(Programa de Arithmetica, 1º anno 1924, p. 4. Arquivo Público do 
Estado de Mato Grosso) 

 
Na figura abaixo, é possível observar o avanço pedagógico ao comparar o mesmo 

conteúdo (Aritmética) com o do próximo ano da escolarização, conforme fragmento do 

Programa em destaque na Figura 2. 

 

Figura 2 -  Programa de Arithmetica, 2º anno, 1924.  

 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 
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É importante destacar que baseada nas orientações estabelecidas nas legislações que 

antecederam o programa, o Método a ser adotado pelos professores é o Intuitivo, no qual o 

ensino deveria iniciar de situações concretas e, posteriormente, conduzir os alunos a situações 

abstratas, chegando assim, ao resultado efetivo da aprendizagem.  

O Programa de 1924 também visa atribuir a padronização dos horários de entrada e 

saída dos alunos e o tempo de trabalho de cada uma das disciplinas, conforme modelo 

destacado na Figura 3. 

 

Figura 3 -  Horário período da manhã, 1924. 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 

 

O horário modelo apresenta todos os conteúdos programáticos do 1º ano da instrução 

primária elementar do Grupo Escolar em estudo, e igualmente se observa a tentativa de 

padronização dos conteúdos a serem trabalhados em fração média de 20 a 25 minutos com 

recreio no meio da manhã, ou seja, das 9h20 às 9h45 (tempo total de 15 minutos), e um total 

de 4 horas aula por dia em 6 dias por semana, sendo que, conforme o Programa, o sábado 

também era considerado dia letivo. 

Porém, deve-se considerar que embora o louvável programa modelo a ser aplicado em 

todos os Grupos Escolares em atuação no Estado de Mato Grosso, na prática ainda encontrava 

diversos empecilhos para a sua efetividade, em decorrência das clássicas dificuldades 

relacionadas à ausência de recursos de materiais pedagógicos eficientes para a efetivação do 

programa, e ainda, a falta de preparo da grande maioria dos professores que atuavam na 

Instrução Pública. 
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No que se refere às Escolas Reunidas, as orientações foram idênticas às oferecidas 

pelo Regulamento de 1927. Sá (2011) destaca que o uso da metodologia intuitiva deve-se aos 

esforços dos professores-diretores para a capacitação do professor em exercício, mas, 

principalmente, ao número de professores primários formados pela Escola Normal de Cuiabá, 

que, de maneira gradual, foi se incorporando nas escolas públicas matogrossenses, não 

conseguindo, porém, extinguir em definitivo o método arcaico da memorização. 

 

1.3.1 - A expansão da escolarização primária matogrossense e o fomento para Instrução 

Pública Primária 

 

As escolas públicas eram a principal opção de grande parcela da população 

escolarizável do Estado de Mato Grosso, mesmo diante da existência de escolas particulares, 

acessíveis somente aos que tinham condições financeiras para custear os altos valores das 

mensalidades, materiais escolares, e demais despesas ordinárias. 

Por outro lado, o Estado tinha necessidade de expandir com urgência a instrução 

primária de crianças e adolescentes, tendo em vista dois interesses basilares: garantir a 

harmonia social por meio de um ensino que pudesse conferir pacificação e respeito aos 

fundamentos republicanos, e também, diminuir as taxas de analfabetismo para que ocorresse 

aumento da população passível de exercício ao sufrágio. 

Desta forma, a iniciativa pública assumiu, desde os primeiros artigos do Regulamento 

Geral da Instrução Pública do Estado de Mato Grosso de 1896, a responsabilidade pela 

organização financeira, administrativa e pedagógica do ensino primário e secundário, 

conforme os Artigos em destaque: 

Art. 1º. A instrucção publica do Estado de Matto-Grosso se divide em 
primaria e secundaria. É ministrada á custa dos cofres públicos 
estadoaes a todos os indivíduos de ambos os sexos, sem distincção de 
classes nem de origem.  
Art. 3º. A creação e classificação de qualquer escola primaria só terão 
logar por acto do poder legislativo (MATO GROSSO, Decreto nº 152, 
1896, arts. 1º e 3º). 

O Estado de Mato Grosso foi um dos primeiros da recém-criada República Federativa 

a assumir a responsabilidade pela oferta de ensino primário para a população em idade 

escolarizável. Conforme referendado nos estudos de Jacomeli (1998), tal afirmação é 



56 
 

 
 

comprovada pelo fato de que somente com a promulgação da Constituição de 1934, o 

princípio do ensino obrigatório e para todos surge como norma impositiva para todo o país12. 

Neste sentido, visando cumprir com o previsto no Regulamento de 1896, o Estado de 

Mato Grosso começou a expandir o número de unidades escolares no território estadual, 

sendo que depreende-se, da grande parcela das Resoluções inerentes à Instrução Pública 

Primária produzidas durante a primeira década do século XX, a iniciativa conjunta dos 

Presidentes do estado e o poder legislativo com o objetivo de criar novas unidades escolares, 

aumentando por consequência o número de crianças atendidas pela Instrução Pública. 

Por sua vez, o modelo de escola que mais recebia recursos do governo eram as escolas 

singulares, denominadas Escolas Isoladas, tidas naquela época como o modelo de ensino mais 

econômico para a administração pública. Apresentavam um modelo singular com apenas uma 

sala de aula sob a responsabilidade de um único professor, dispensando a contratação de 

demais funcionários.  

Os estudos de Sá (2011), ainda destacam que os investimentos públicos que ocorreram 

na primeira década do século XX proporcionaram considerável expansão de unidades 

escolares singulares no território matogrossense. Vale ressaltar que no mesmo período, o 

Estado de Mato Grosso enfrentava uma crise acentuada na política e conflitos armados por 

disputas de poder, que representavam em conjunto, barreiras na expansão da instrução 

primária. Mesmo assim, a expansão das unidades escolares foi realizada, fato que pode ser 

observado nas diversas Resoluções expedidas durante o período de 1900 a 1910, onde 

determinavam a reorganização de unidades escolares e a criação de escolas em localidades 

onde não existiam.  

Neste sentido, vejamos algumas Resoluções e Leis editadas no período de estudo: 

 
O Coronel João Paes de Barros, Vice-Presidente do Estado de Matto-
Grosso. Faço saber a todos os seus habitantes que a Ajembleia 
Legislativa decretou e eu sanccionei a seguinte Resolução:  
Art.º 1º - As escolas publicas municipaes existentes nos povoados 
denominados Dourados, Castello, Albuquerque, S. Domingos e no 
Forte de Coimbra todas no municipio de Corumbá, passam desde já a 
ser mantidas pelo Estado e contempladas no quadro das escolas 
primarias do curso elementar. 
Art.º 2º - A juizo do poder executivo, poderão interinamente ficar no 
respectivo cargo os professores das mesmas escolas com os 
vencimentos correspondentes as suas categorias, até que sejam 

                                                           
12 O artigo 149 da Constituição de 1934 assim dispõe: “A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela 
família e pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no 
País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito 
brasileiro a consciência da solidariedade humana.   
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definitivamente preenchidos os respectivos cargos, de accôrdo com o 
regulamento da instrucção publica em vigor. 
Art.º 3º. - As cadeiras que estiverem actualmente vagas, deverão ser 
immediatamente providas, também de conformidade com o mesmo 
regulamento. 
Art.º 4º - Além das existentes, fica creadas, desde já, mais uma escola 
mixta na cidade de S. Luiz de Caceres. 
Art.º 5º - Fica o poder executivo autorisado a abrir o necessario 
credito, no corrente exercicio, para attender às despezas de que se 
tratar. 
Art.º 6º - Revogam-se as disposições em contrario. Mando, portanto, a 
todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida 
resolução. (Resolução nº 250, de 09 de abril de 1900. Instituto 
Memória de Mato Grosso). 
O Coronel Antonio Pedro Alves de Barros, Presidente do Estado de 
Matto Grosso. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa 
Legislativa decretou e eu sanccionei a seguinte Lei:  
Art.º 1º - Ficam creadas desde já quatro escolas de instrucção 
primaria, sendo uma no nucleio colonial da Ponte-Alta, outra na 
povoação do Coxipó de Ouro, municipio desta capital; uma no lugar 
denominado Perisal, município de Livramento e a ultima no lugar 
denominado Buracão no município do Rosario. 
Art.º 2º - Fica o poder Executivo autorisado a abrir o necessario 
credito para ocorrer às despezas no corrente exercicio. 
Art.º 6º - Revogam-se as disposições em contrario. Mando, portanto, a 
todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei 
(...). (Resolução nº 303, de 15 de março de 1902. Instituto Memória de 
Mato Grosso). 

 

Após a criação de quatro unidades escolares de Instrução Primária com a edição da Lei 

nº 303 de 1902, em curto período de tempo, menos de um mês, foram criadas mais cinco 

escolas, sendo assim distribuídas: três Escolas Mistas; uma para o sexo feminino e outra para 

o sexo masculino. 

Importante mencionar que em relação à criação das nove escolas no ano de 1902, o 

Presidente do Estado de Mato Grosso, Coronel Antonio Pedro Alves de Barros, por meio de 

mensagem presidencial encaminhada à Assembleia Legislativa, assim se manifestou: 

Com as 4 escolas de instrucção primaria creadas pela lei n. 303, de 15 
de Março ultimo, e as 5 creadas pela lei n. 321, de 4 de Abril, elevou-
se o numero das mesmas em todo o Estado a 83. O numero de 
escolares matriculados foi de 2.339, sendo a frequência apenas de 
1959. Houve uma sensível diminuição em relação aos numeros de 
matricula e frequência no anno atrasado, o que é deveras para 
lamentar, mas parece achar a sua explicação no estado de agitação dos 
espíritos em face dos últimos movimentos sediciosos e do 
aparecimento das epidemias de varíola e bubônica (BARROS, 1903, 
p. 12). 

Na mensagem fica evidente uma expressiva expansão do ensino primário, com a 

criação de Escolas Singulares, sejam elas, Mistas (onde se admitiam ambos os sexos), ou 

então escolas do sexo masculino e escolas para o público feminino. A população infantil 
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começou a ser atendida em maior número, e por consequência, houve um aumento de 87% de 

crianças em idade escolar obrigatória (7 a 10 anos) frequentando a escola. 

Sá (2011) destaca que embora a Instrução Pública tenha avançado de 1.896 crianças 

atendidas em 1900 para 3.545 alunos matriculados no ano de 1909, os números infelizmente 

não representaram uma expressão significativa em percentual, se considerássemos o grande 

contingente de infantes que ainda continuavam desatendidos pelo ensino público. 

Embora a referida constatação, todas as Resoluções e Leis que criaram as escolas 

apresentavam no artigo abaixo, a indicação orçamentária para fins de custeio da futura 

unidade escolar. Inclusive, o próprio Regulamento de 1896 no Artigo 50, apresenta as origens 

dos créditos a serem utilizados na manutenção da Instrução Pública, sendo intitulado de fundo 

escolar com a finalidade de adquirir o mobiliário escolar, exemplares de livros, a organização 

da biblioteca e ainda, formar alunos que não possuíam condições de adquirir materiais e 

vestuário para a frequência nas escolas elementares.  

Art. 50. Haverá também um fundo escolar, que se comporá 
§ 1.º Da quota votada anualmente no orçamento do Estado; 
§ 2.º Das sobras de verba destinada ao pagamento do pessoal docente 
e administrativo da instrucção; 
§ 3.º Dos emolumentos das nomeações, remoções, jubilações e 
licenças dos professores e empregados da secretaria da instrucção; 
§ 4.º Dos emolumentos pagos por certidões passadas pela mesma 
secretaria; 
§ 5.º Do produto das multas impostas em virtude e na conformidade 
d’este regulamento; 
§ 6.º Dos donativos e legados feitos em favor da instrucção pública 
(MATO GROSSO, Decreto nº 152, 1896, art. 50). 

Os recursos facilitavam sobremaneira a atividade estatal no que se refere à destinação 

das verbas públicas, porém, merece igual consideração o período de conflitos que acabava 

gerando reflexos diretos na economia do estado e nos serviços básicos por ele oferecidos, 

especialmente na educação básica. 

A dinâmica escolar fatalmente foi alterada pelos conflitos armados vivenciados no 

Estado de Mato Grosso no início do século XX, sendo que, além dos recursos financeiros que 

foram sensivelmente diminuídos (em decorrência da queda na arrecadação tributária do 

estado), os alunos também sofriam com os dias em que as aulas não ocorriam; as dificuldades 

de acesso pelos professores aos programas de ensino aprovados pelo poder público, e ainda, a 

fiscalização das escolas que igualmente restava comprometida. 

Os conflitos bélicos neste período foram travados entre os principais responsáveis pela 

economia matogrossense, os fazendeiros e produtores rurais e, diante dessa inconstância 
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social, houve considerável queda na arrecadação de recursos financeiros atingindo 

diretamente as contas públicas. 

A mensagem do Presidente do Estado de Mato Grosso, Antônio Pedro Alves de 

Barros, no mesmo período de criação das 9 (nove) unidades escolares por meio da Lei nº 303 

e Resolução nº 321, ambas do ano de 1903 enviada para a Assembleia Legislativa, retratava a 

situação financeira deplorável, em virtude dos conflitos partidários vivenciados no período: 

O impatriostismo dos decahidos políticos de 1899 não quis, porém, 
permitir que continuassem esse lisonjeiro estado de cousas tão 
necessário e próprio para da logar ao desenvolvimento dos progressos 
de cuja falta nos ressentimos ainda e, ao contrario, como bem vistes, 
parecendo ter  jurado a ruina d’esta grande e futurosa terra, iniciaram 
a sua sangrenta e desvairada campanha de reconquista das posições 
perdidas, e invandindo duas vezes a florescente villa de Sant’Anna do 
Paranahyba e ahi assinando as autoridades constituídas, saqueando os 
cofres estaduais e municipaes e arrebanhando todo o gado de amigos 
da situação para conduzil-o para fora do Estado promovendo o 
assassinato de outras autoridades locaes, como o pranteado 
subdelegado de polícia do Diamantino major Firmino José de Castro; 
e, por ultimo, alugando o braço do mercenário paraguayo para a 
degola de irmãos e o saque e incêndio de suas fazendas no sul do 
Estado. E com a repressão d’esses repetidos desmandos partidário 
d’aquelles que não vacilam ante a pratica do crime de lesa-patria, tive 
de autorizar crescidas despesas extraordinárias que, fazendo cessar no 
passado exercício de 1902 o regimento de saldos que era até então a 
nossa honra e o nosso orgulho, vieram perturbar e romper o nosso 
equilíbrio orçamentário. Sem a dívida de um real até hontem, vê se 
hoje o Estado vergado ao peso dos seguintes compromissos 
(BARROS, 1903, 27-28). 

A mensagem presidencial destaca o cenário econômico lastimável do ano de 1903 no 

Estado de Mato Grosso que, em decorrência da disputa pelo poder inviabilizava os 

investimentos em setores tidos por necessários com a proclamação da República, dentre eles, 

a Instrução Pública. Os ideais republicanos defendiam a ordem e o progresso, porém, não 

basta apenas uma defesa filosófica, sem que ocorram os necessários investimentos em áreas 

como a expansão de estradas, meios de comunicação, e especialmente, a educação. 

A crise enfrentada no ano de 1903 coincide com a ausência de recursos vivenciada 

após alguns anos, conforme se depreende dos relatos da mensagem presidencial do ano de 

1907, onde o vice-presidente de estado a época, então Coronel Pedro Leite Osório demonstra 

que a situação financeira deplorável do Estado de Mato Grosso atinge diretamente os 

investimentos tão necessários na Instrução Pública, mencionando que: 

É um dos ramos de serviço que mais estão reclamando a attenção do 
poder publico, para levantar-se do profundo abatimento em que há 
muito se acha; ou antes é o que mais está exigindo os cuidados da 
administração superior, atenta a sua decisiva importância para o futuro 
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do Estado, que está sendo comprometido pela deplorável decadência 
em que ele tem ido. 
Já vem de longe essa decadência, que acentuou-se mais nos últimos 
tempos da passada administração, pela falta de pagamento dos 
professores, como aliás acontecia com os outros funccionarios do 
Estado, em geral, que não recebiam seus vencimentos durante longos 
mezes, e até um anno e mais, sendo pagos, ao fim desse tempo, apenas 
de um ou dois mezes (OSORIO, 1907, p. 17-18). 

O vice-presidente do Estado de Mato Grosso também destaca o retrato financeiro da 

época: pagamento de baixos salários aos professores, realizados com atrasos excessivos, 

chegando assim, a reconhecer que para realização da reforma necessária no ensino público 

primário, faz-se necessária a regularização de tal situação.  

Mensagem semelhante foi de Generoso Ponce, Presidente do Estado em 1908, que 

encaminhou à Assembleia Legislativa discurso apresentando o cenário narrado por seu 

antecessor na mensagem de 1907: 

Infelizmente, não nos permitem os nossos recursos orçamentários dar 
a este assumpto o elastério de que ele é digno, já multiplicando as 
escolas primarias, já creando outros estabelecimentos de educação e 
ensino; mas nem por isso devemos deixar de fazer quanto pudermos 
para o melhoramento da instrucção entre nós (PONCE, 1908, p. 18) 

No discurso presidencial, verifica-se claramente que o governante menciona a 

necessidade de criação de duas escolas do sexo feminino, uma na cidade de Campo Grande e 

outra na cidade de Matto-Grosso e, ainda destaca as discussões acerca da criação de uma 

escola modelo na cidade de Corumbá, citando a ausência de prédios próprios para as escolas 

que, em decorrência da ausência de recursos, funcionavam em prédios ou casa alugadas. 

Neste contexto, o presidente Generoso Ponce reconhece que sobre a aquisição de 

prédios próprios para as escolas, estes seriam providenciadas “(...) logo que o permitam as 

nossas circumstancias financeiras, como já o tenho feito em relação à mobília, que falta em 

grande número delas” (PONCE, 1908, p. 21), demonstrando ainda que as necessidades da 

Instrução Pública ainda eram alarmantes, necessitando de uma estrutura física mínima para 

seu funcionamento. 

No ano seguinte (1909), o Presidente em exercício Coronel Pedro Celestino Corrêa da 

Costa inicia sua mensagem destacando o cenário de pouco investimento na Instrução Pública 

Primária, merecendo especial destaque por se tratar da publicação do Edital do concurso para 

Provimento efetivo das cadeiras da instrução primária, em 04 de dezembro de 1908, subscrito 

pelo secretário Isác Póvoas, que posteriormente será objeto de análise.  De início, o então 

Presidente em exercício, inicia o discurso relatando que poucos meses após o exercício do 
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cargo em substituição ao governo anterior, a situação financeira de Mato Grosso ainda 

continuava com sinais de precariedade: 

Não me tracei nenhum programa administrativo, porque seria 
chimerico pretender realizar, sem numerário nos cofres públicos, a 
reparação completa do aparelho administrativo fundamente affetado 
pelo abandono em que permanecera por largo período. As precárias 
condições em que nos collocaram os erros da situação passada não nos 
permittem, infelizmente empreender melhoramentos de grande monta, 
dos quaes, entretanto, temos real necessidade, convencido como estou 
de que, antes de tudo, precisamos restabelecer o equilíbrio 
orçamentário do Estado, por meio da mais severa economia e rigorosa 
fiscalização das rendas publicas. Só depois de conseguido esse 
primordial objetivo é que poderemos tratar de atender áquellas 
necessidades, o que não quer dizer que deixarei os melhoramentos 
mais urgentes e que as nossas circunstâncias financeiras comportarem 
(CORRÊA DA COSTA, 1909, p. 5). 

Adiante se observa que em relação à Instrução Pública Primária, o Presidente de 

Estado reconhece que embora a criação de unidades escolares (tanto que fora realizado 

concurso público para provimento das cadeiras de instrução) para atendimento à população 

escolarizável do Estado de Mato Grosso, os investimentos ainda não correspondiam ás reais 

necessidades: 

Nenhum ramo do serviço público está mais esforço e cuidado da parte 
da administração, para sahir do estado actual, que é bem pouco 
satisfatório, do que a nossa instrução publica. O que ella exige, porém, 
não é tanto a reforma dos seus regulamentos, embora um tanto 
antiquado o da instrução primária, que é de 1896. A falta de edifícios 
próprios para a instalação de todas as escolas, tanto aqui na capital, 
como no interior, faz com que a grande maioria delas funcionem em 
prédios alugados de particulares e por isso sem a as necessárias 
condições hygienicas e de capacidade; o que é um mal a ser removido, 
ao menos aqui, logo que o permitam nossas circunstâncias financeiras, 
construindo-se edifícios apropriados a e esse fim, para as escolas que 
ainda os não possuem e para as que se forem creando (CORRÊA DA 
COSTA, 1909, p. 12). 

O administrador estadual tem conhecimento da precariedade e ausência de condições 

higiênicas e estruturais para a boa prestação de serviços para o ensino público às crianças e 

adolescentes em idade escolarizável, porém, ao mesmo tempo assume que a administração 

pública não dispõe de recursos suficientes para arcar com as necessidades que a instrução 

primária exige, especialmente na aquisição de prédios próprios, reafirmando a continuidade 

das escolas em espaços alugados, e, por vezes, totalmente inapropriados para a rotina escolar. 

O cenário após o Edital do concurso público continuava sendo apresentado pelo administrador 

estadual e no que se refere à estrutura interna, informa que: 
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Muitas delas ressentem-se ainda de falta ou insufficiencia de mobília, 
tendo sido ultimamente atendida essa necessidade em relação a outras, 
nas forças da respectiva verba orçamentaria, que precisa ser 
augmentada, assim como também a destinada á acquisição de 
utensílios para os alumnos que os recebem do Estado. A exiguidade 
dos vencimentos do professorado é ainda uma das causas do delalento 
do ensino, entre nós, como demonstra o facto de serem nomeados 
interinamente a maioria dos professores, quando, anualmente, têm 
sido postas a concurso todas as cadeiras, sem que se inscreva um só 
candidato, Apenas as da capital e de algumas localidades são regidas 
por professores de concurso (CORRÊA DA COSTA, 1909, p. 12). 

O Presidente ainda menciona dados quantitativos apresentados nos relatórios 

subscritos pelo Diretor da Instrução Primária, demonstrando a existência, no ano de 1909, de 

um total de 71 (setenta e uma) escolas, das 85 (oitenta e cinco) até então criadas por Lei, 

abarcando um número de 3.545 alunos, entre meninos e meninas.  

Um dos motivos apontados pela ausência de provimento do total das oitenta e cinco 

escolas criadas são indicados pelo administrador público em decorrência das distâncias dos 

núcleos escolares, sendo que muitos deles estavam situados em locais distantes da capital, o 

que dificultava sobremaneira a comunicação, sendo altamente oneroso o transporte por parte 

do professor, e até mesmo da população escolarizável. 

Para o Presidente Pedro Celestino, a Instrução Pública ainda tinha muito por realizar, 

no que se refere a sua expansão, sendo que as dificuldades não eram apenas de ordem 

financeira, mas também de ordem moral, destacando a importância do desenvolvimento da 

instrução. Quanto mais a população em idade escolarizável frequentasse a escola, mais seria 

possível os avanços da sociedade, e o fortalecimento dos ideários republicanos e do regime 

democrático.  

Por fim, o administrador público reconhece a necessidade da instituição de uma escola 

modelo para fins de capacitação docente, além da melhoria salarial como condição básica 

para que ocorram maiores incentivos para o preenchimento das vagas ainda existentes em 

escolas criadas, porém, ociosas até 1909, devido à ausência de professores, e mais uma vez, se 

manifesta em relação à situação financeira do Estado: 

A crise financeira e despezas extraordinárias que vieram de encontro á 
minha administração, ao assumir a responsabilidade do poder, não me 
permitiram ainda dar execução á lei n. 508 do anno findo, que creou 
Grupos Escolares na capital e Corumbá e novas escolas primarias em 
outros municípios. Espero, entretanto, fazel-o logo que Thesouro se 
desonere de compromissos mais prementes (CORRÊA DA COSTA, 
1909, p. 13). 
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A mudança no cenário econômico do Estado de Mato Grosso somente ocorreu com o 

advento da redução dos conflitos políticos aliado ao aumento do preço da borracha, o que 

representou no ano de 1912, aumento significativo de arrecadação das finanças públicas, 

saindo de 2.757:330$000 contos de réis, para significativos 5.116:726$883 contos de réis13, o 

que qrepresentou percentual superior a 80% do orçamento do período, e, por consequência, 

foi possível a ocorrência de maiores aplicações na área da Instrução Pública.  

O Presidente, Joaquim Augusto da Costa Marques, na mensagem datada em 13 de 

maio de 1912, enviada para a Assembleia Legislativa, se manifesta sobre as finanças do 

Estado de Mato Grosso e confirma o referido cenário:  

Apezar da considerável baixa na borracha que determinou sensível 
depressão em nossas rendas, das quaes, como sabeis, esse produto 
constitue um dos principaes factores e que tanto concorrem para o seu 
extraordinário aumento em 1910, dando margem a avultados saldos 
orçamentários, e não obstante os compromissos já pagos, resultantes 
da construção do predio ao Lyceu e á Escola Normal; (...) do material 
escolar, instalação de grupos, acquisição de prédios, abastecimento de 
agua no bairro Lavapes e outros, - é-me assaz agradável anunciar-vos 
que até fim de Março último, conforme os dados coligidos pelo 
Thesouro, o saldo existente em poder dos baqueiros do Estado e nas 
estações fiscaes montanva em mais de mil de duzentos contos, o que 
demonstra que a situação financeira, e econômica do Estado continua 
prospera e esperançosa (COSTA MARQUES, 1912, p. 62).  

Os bons resultados da economia matogrossense no ano de 1912 refletiram em 

investimentos na Instrução Pública, onde foram contratados professores do Estado de São 

Paulo, visando à qualificação dos professores locais e aquisição de mobiliário importado da 

América do Norte, totalizando cerca de 650 carteiras duplas de 3 tamanhos diferentes; 200 

carteiras individuais, dando um total de 850 carteiras, para um público de 1520 estudantes, 

acrescido ainda de 40 armários; 55 mesas; 15 dúzias de cadeiras; 6 mobílias completas para 

sala, dentre outros itens para o administrativo dos Grupos Escolares. 

Sá (2011) ressalta que a situação econômica do Estado de Mato Grosso, 

posteriormente volta a ser objeto de preocupação dos administradores públicos em 

decorrência da queda do valor do principal item de venda do estado, a borracha. Anos depois, 

advém um fator internacional que afetou o Brasil, e por consequência, os matogrossenses em 

virtude da 1ª Guerra mundial. 

                                                           
13 Réis é o plural de Real, que por sua vez era a unidade monetária adotada em Portugal e por consequência, 
adotada no Brasil até a segunda década do século XIX. (fonte: 
http://www.moedasdobrasil.com.br/moedas/reformas.asp) 
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Além da Guerra a nível mundial, que afetou o Brasil, têm-se ainda os conflitos 

internos do estado de Mato Grosso, ocorridos no ano de 1916, conhecidos na história como a 

Caetanada, uma disputa política entre o Partido Republicano Conservador (PRC) e o Partido 

Republicano Matogrossense (PRMT). Em tal disputa interna houve muita violência para 

primeiro obter o poder, e, após, se estabelecer no poderio outrora conquistado, sendo que, a 

Caetanada somente chegou ao seu final em 1917, após a intervenção federal determinada pelo 

Presidente da República, Wenceslau Brás, que nomeou como interventor do estado, o Dr. 

Camillo Soares de Moura. 

Moura assumiu a presidência do Estado de Mato Grosso e dentre as mensagens 

encaminhadas para a Assembleia Legislativa, discursou sete dias após assumir a presidência, 

acerca da situação política em que o estado se encontrava (cenário de disputa de poder): 

Dia a dia mais se annunviavam os horizontes; cada vez mais se 
perturbava a administração, e o Estado se despenchava (?) na anarchia 
e no desgoverno, porque onde há dois governos não há governo 
algum.  Felizmente os detentores dos poderes em lucta, ouvindo a 
vozes autorizadas a patriotticas, renunciaram seus cargos e o Governo 
Federal, por acto de 10 de janeiro de 1917, decretou a intervenção 
para que fosses reconstituídos os poderes Legislativo e Executivo. 
Incumbido dessa alta missão, restabelece a ordem material, fiando do 
tempo o restabelecimento da paz nos espíritos, garanti o direito a 
todos, tanto quanto é possível fazel-o o Governo de um Estado 
vastíssimo, despovoado, e sem vias de comunicação como este 
(MOURA, 1918, s.n.). 

Em 22 de janeiro de 1918 o Interventor Federal apresentou a situação mais detalhada 

do território matogrossense: 

Era a mais dolorosa possível a situação em que encontrei este Estado, 
ao aqui chegar para desempenhar a missão de representante do 
Presidente da República, no acto de autoridade federal que é a 
Intervenção. A lucta armada em que estavão ainda os adversários, 
levava o terror a toda parte. Não havia garantias nem sequer para a 
vida e propriedade; lares, e não poucos, se vião enlutados ou com seos 
chefes foragidos e à sanha adversa; o próprio Poder Judiciário tinha 
muitos de seos membros expulsos de suas comarcas e homisiados em 
outros Estados; campeava de Norte a Sul o direito do mais forte. Não 
me desfalleceo porem o animo, convicto como estava de que a 
lealdade, posta ao serviço de boa vontade de quem nada desejava, 
como ainda (...) deseja dos partidos em lucta, havia de encontrar, sem 
emprego de força material, o caminho da pacificação (MOURA, 1918, 
s.n). 

As dificuldades relatadas pelo interventor federal eram tamanhas que, como pode se 

observar no relato, o estado de Mato Grosso estava em descrédito em relação às instituições 

de poder, o que de certo modo gerava instabilidade social, e perdas incontáveis de recursos e 
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arrecadação de tributos. A instabilidade do período era tamanha que os poderes se 

conflitavam entre si, e os ideários republicanos, por vezes, acabavam sendo ofuscados pelas 

intensas disputas de poder travadas no território matogrossense. 

Porém, para a alta litigiosidade encontrada pelo Interventor federal em 1918, não foi 

necessário o emprego de força material para fins de obtenção da pacificação social no estado, 

o que não significa dizer que foi uma tarefa fácil a situação do Estado, conforme relatado na 

mensagem em destaque, era “a mais dolorosa possível”.  

Embora as dificuldades relatadas nas pesquisas de SÁ (2011), as análises das fontes 

documentais realizadas neste estudo, demonstram um acréscimo de arrecadação de tributos no 

estado de Mato Grosso, e por consequência, um percentual superior entre os anos, de 

investimentos realizados na Instrução Pública, destacado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Investimento na Educação Pública de Mato Grosso - 1907 a 1919. 
Ano Renda do Estado Despesas com o ensino Percentagem aproximada da 

despesa 

1907 2.227:629$036 155:990$000 7 

1909 3.606:146$269 170:920$758 4,73 

1911 5.014:432$335 342:918$485 6,83 

1912 5.061:851$076 305:816$236 6,04 

1912 5.565:941$559 300:700$718 5,40 

1914 4.078:979$292 347:646$501 8,52 

1916 4.129:147$016 597:460$647 14,46 

1919 5.100:854$084 668:400$000 13,10 

Fonte: Sá, 2011, p. 49. 
 

Ao analisarmos o quadro é possível compararmos os investimentos na educação 

pública de Mato Grosso, observa-se que entre o valor total da arrecadação financeira do 

Estado e os valores investidos na Instrução Pública o percentual era muito inferior ao 

necessário, o que supostamente justifica as deficiências igualmente relatadas nas mensagens 

presidenciais, que podem ser assim resumidas: 

 

Quadro 5 - Mensagens dos Presidentes de Mato Grosso à Assembleia Legislativa 
(1903-1918) 

a) Ausência de professores para as escolas distantes da capital; 

b) Dificuldade de contratação de professores qualificados; 

c) Ausência de materiais nas escolas (carteiras, livros, cadernos e etc); 

d) Ausência de prédios próprios para o funcionamento das escolas; 
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e) Falta de higiene adequada nos prédios alugados onde funcionavam as escolas isoladas; 

f) Falta de fiscalização, ante as dificuldades de transporte em decorrência das distâncias do Estado de 

Mato Grosso e ausência de comunicação. 

Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso (adaptado). 
 

Podemos perceber que os conflitos decorrentes das disputas pelo poder político através 

das lutas armadas não acabaram com o fim do movimento retratado anteriormente 

(Caetanada), porém, continuou durante o período da Primeira República, causando morte de 

trabalhadores na zona rural e urbana, abandono de terras, saques e demais situações de 

miséria no Estado de Mato Grosso. 

Sá (2011) ressalta que além das arrecadações baixas de tributos, que eram 

insuficientes para arcar com as despesas ordinárias e também com as despesas extras dos 

conflitos armados (sendo que, merece destaque o fato de que o Estado de Mato Grosso 

precisou mobilizar tropas armadas com o objetivo de realizar a segurança da população e dos 

interesses do governo), a dívida estadual aumentava, ano após ano, fatores que contribuíram 

diretamente para os percentuais medianos de investimento na educação, chegando, porém, a 

certa estabilização entre os anos de 1916 a 1919. 

Ao analisarmos as fontes, constata-se que entre tentativas e acertos, a Instrução 

Pública Primária já ganhava atenção dos governantes, embora não recebesse os recursos 

financeiros necessários para a época (conforme amplamente reconhecido em todas as 

mensagens presidenciais), havendo iniciativas para criação de Escolas Isoladas, aquisição de 

material, consideração de número de alunos matriculados, dentre outros dados que  

contribuíram para que a atividade governamental reconhecesse a necessidade de contínuos 

investimentos na instrução primária matogrossense no final do século XIX e início do século 

XX.   
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CAPÍTULO 2 – A FORMAÇÃO DOCENTE NO INÍCIO DO SÉCULO XX NO 

ESTADO DE MATO GROSSO 

“O professor, não sabendo as matérias, não pode prosseguir no ensino 
delas - nemo dat quod non habet, nec plus quam habet -ninguém dá o 
que não tem” (LEITE, 1970, p. 104). 

 

2.1. – O surgimento das escolas de formação docente no século XIX 

 

Antes de adentrarmos na formação docente do início do século XX, faz-se necessário 

antecedermos nosso olhar para o processo histórico de capacitação do professor ao longo do 

século XIX que, por meio de nossa análise, seja possível a compreensão das medidas que 

foram adotadas nos primeiros anos de escolarização da Primeira República. 

Conforme exposto no capítulo anterior, dentre as diversas limitações e dificuldades 

que a Instrução Pública Primária do Estado de Mato Grosso atravessou, em especial, durante a 

égide do Regulamento de 1896, uma das dificuldades que mais eram expressas nas mensagens 

de governo, estavam relacionadas ao trabalho dos professores com os conteúdos e métodos 

impostos pela legislação, que além dos salários baixos não dispunham de profissionais 

qualificados para o exercício do magistério. 

Ao proclamar a República, Mato Grosso ainda carecia de profissionais qualificados 

para o exercício da docência, tendo em vista as exigências previstas no Regulamento de 1896. 

Dentre as inúmeras competências, a mais necessária era a habilidade de ensinar à população 

em idade escolarizável os ideários da república recém proclamada, alicerçada nos princípios 

de ordem e progresso, objetivando que os professores em sala de aula, formassem cidadãos 

capazes de exercer o sufrágio, e ainda, entender e propagar os novos fundamentos nacionais. 

Desta forma, surge a necessidade de criar escolas visando à formação dos professores 

que iam (ou que já atuavam) na docência, o que desencadeou na criação das Escolas Normais, 

que tiveram como origem, os movimentos reformistas protestantes, como o seminário de 

formação de professores leigos de Jean Baptiste de La Salle. Somente com o advento da 

Revolução Francesa que surge em definitivo, a ideia liberal e republicana, e por consequência, 

a criação de uma Escola Normal pública e laica, destinada exclusivamente à formação 

docente para o ensino primário. O almejado modelo escolar, porém, não teve muito sucesso, 

sendo que sua existência foi curta. A ideia de criação das Escolas Normais foi resgatada 
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somente no começo do século XIX, com o objetivo de garantir a unidade nacional. (VILELA, 

1992 apud SILVA, 2006). 

Em nível nacional, têm-se registros das primeiras Escolas Normais criadas por 

iniciativa das províncias, logo em seguida ao Ato Adicional de 12 de agosto de 1834, que 

atribuiu às unidades do Império o poder de legislar sobre a Instrução Pública Primária e 

secundária, competindo assim, ao governo central a responsabilidade pela gestão do ensino de 

todos os graus na capital do Império e do estudo de nível superior em todo o Brasil (SILVA, 

2006). 

Acerca do Ato Adicional de 12/08/1834 compete destacar o artigo 10, onde assim 

determinou: 

Art. 10. Compete às mesmas Assembléias legislar: 2º) Sobre a 
Instrução Pública e estabelecimentos próprios a promove-la, não 
compreendendo as faculdades de medicina, os cursos jurídicos, 
academias atualmente existentes e outros quaisquer estabelecimentos 
de instrução que, para o futuro, forem criados por lei geral (BRASIL, 
1834). 

Conforme se depreende da leitura do Ato Adicional de 1834, o munícipio foi 

desmembrado da Corte, ao mesmo tempo, adquiria administração autônoma tendo como 

consequência dessa autonomia, a possibilidade de legislar sobre diversas áreas de interesse da 

província, dentre elas, a Instrução Pública. 

Neste período, a província do Rio de Janeiro teve a sua administração assumida pelo 

Presidente Joaquim José Rodrigues Torres, representante do grupo conservador, conhecido 

por “os Saquaremas”, constituído principalmente pelos produtores de café da região. O 

principal objetivo do grupo econômico era construir um estado político forte e hegemônico. 

Neste cenário, a educação emerge como uma instituição capaz de garantir a unidade nacional, 

a possibilidade de transmitir os referidos propósitos dos grupos políticos econômicos fortes 

dos estados, e pincipalmente, como meio de propagação dos ideários nacionalistas (SILVA, 

2006). 

Visando à transmissão dos valores culturais e morais da sociedade dominante e com o 

objetivo de utilizar a educação como meio de controle social, surge então, a necessidade de 

formar professores alinhados aos referidas ideários com o objetivo de propagação dos 

propósitos previamente estabelecidos pelos grupos majoritários da sociedade oligárquica do 

café e como estratégia de formação docente, surge a primeira Escola Normal responsável pela 

capacitação docente para o ensino primário da população escolarizável. 
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Um ano após a edição do Ato Adicional, 12 de agosto de 1834 nasce a primeira Escola 

Normal em Niterói, capital da província do Rio de Janeiro. A existência da escola de 

formação docente destacada no discurso do Presidente, Joaquim José Rodrigues Torres, 

datado em 1º de fevereiro de 1835, onde assim pontuou: 

Parece-me, Senhores, que a creação temporária de huma escola 
normal, onde se podessem habilitar convenientemente, não só os 
Candidatos ás Cadeiras vagas, mas ainda os actuaes Professores que 
disso carecessem, fora, além da outra medida acima indicada, e do 
indispensável augmento de honorários Professores, remédio poderoso 
para dar á Instrucção Publica os melhoramentos, que ella reclama. O 
accressimo de despeza que disso proviera, seria para o futuro 
amplamente compensado pelas vantagens que ahi resultarião 
(TORRES, 1835, p. 3). 

Na independência do Brasil a província de Mato Grosso encontrava-se em situação 

econômica alarmante em decorrência da extração mineral em queda. A Província precisou se 

organizar e investir na área de produção agrícola em atividades comerciais destes produtos. A 

elite da província, por sua vez, enfrentava conflitos de disputa em busca de poder, sendo que, 

somente no ano de 1837 ocorreram medidas referentes à instrução no território 

matogrossense. 

O Presidente da Província de Mato Grosso, José Antonio Pimenta Bueno, no ano de 

1837, realizou várias medidas na área da Instrução Pública provincial e por meio da lei nº 08 

de 05 de maio de 1837, o governo, pela primeira vez, orientou os professores em relação aos 

conteúdos que deveriam ser ministrados em sala de aula, especificando ainda, os requisitos 

básicos para o cargo de professor: ser brasileiro ou estrangeiro com idade superior a dezoito 

anos; ter bom comportamento, conhecimento das matérias que fossem lecionar e instrução do 

método adotado (LEITE, 1970, p. 22). Merece igual destaque a necessidade da realização de 

exame pelos candidatos ao exercício da docência, onde seriam devidamente classificados ou 

reprovados. 

A Lei nº 08 de 1837 apresentava diversos requisitos quanto ao recebimento de 

remuneração pelos professores, sendo que era obrigatória a continuidade da frequência 

escolar pelos alunos, sob pena de ocorrer demissão do professor. Competia a cada professor, a 

observância de uma tabela para recebimento de sua remuneração. Apenas a título de 

discussão, segue o Quadro 6, impositivo acerca da remuneração do profissional docente no 

período em comento. 
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Quadro 6 - Remuneração do professor, 1837. 
- Professores de 1º grau: ordenado mínimo de duzentos mil réis e máximo de trezentos mil réis 

(anuais). 

- Professores de 2º grau: ordenado mínimo de trezentos mil réis e máximo de quinhentos mil réis 

(anuais), recebendo ainda gratificação adicional de quatro mil réis por cada aluno que excedesse o 

número de cinquenta alunos matriculados e frequentes. 

Fonte: Leite, 1970. p. 22 (Adaptado). 
 

Somente em 1838 foram realizadas ações para a futura criação e instalação da 

estrutura física da Escola Normal na província de Mato Grosso, sendo que referida escola 

formativa de professores foi igualmente prevista no Regulamento de 1837, o que demonstra o 

reconhecimento da necessidade da formação de profissionais para o exercício do 

professorado. 

Para atuação junto à Escola Normal, a província de Mato Grosso contratou o professor 

Joaquim Felicíssimo de Almeida Louzada que antes de iniciar os trabalhos de organização e 

regência da Escola Normal em Cuiabá, foi enviado à Província do Rio de Janeiro para 

aprender e se qualificar na Escola Normal da capital, em Niterói. 

Marcílio (1963), em sua obra “História do Ensino em Mato Grosso”, transcreve o teor 

do contrato celebrado entre a província de Mato Grosso e o professor Joaquim Felicíssimo, o 

que demonstra a conotação de responsabilidade com que o profissional da educação foi 

enviado, às custas do erário público, com a obrigação de retornar e transmitir o conhecimento 

ali apreendido, conforme o registro em destaque: 

Aos dez dias dos mês de Janeiro de mil oitocentos e trinta e oito, 
compareceu na Secretaria deste governo, Joaquim Felicíssimo de 
Almeida Louzada, e em conformidade do que já tinha acordado com o 
Governo da Província, declarou que ele se obrigava a ir a Província do 
Rio de Janeiro instruir-se na Escola Normal de Niterói, para vir 
ensinar na qualidade de Professor Público o Estudo Primário pelo dito 
método, nesta cidade de Cuiabá; que obrigava-se ir e voltar no prazo 
de dezoito meses, contados do primeiro de fevereiro próximo futuro, e 
outro de quatro anos completos imediatos ao de cento e cinquenta mil 
réis, para despesa de sua ida, que abonaria a de duzentos mil réis para 
o seu regresso, que lhe faria abonar na Corte do Rio Janeiro pelo 
negociante José Antonio Moreira, ou outrem a quantia mensal de 
cinquenta mil réis, no fim de Abril do corrente ano, e mais meses, que 
se seguirem até o último de Junho de 1839; e que lhe garanta o 
ordenado anual de seiscentos mil réis, durante os quatro anos de seu 
sobredito Magistério. Obrigou-se o mesmo Joaquim Felicíssimo de 
Almeida, a prestar fiado que respondesse pela sua inexecução desse 
contrato, quando proviesse em caso fortuito, ou força maior, fiador 
que reporia as quantias recebidas: obrigou-se finalmente a oficiar 
depois que chegar à cidade de Niterói de dois em dois meses a este 
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Governo, dando parte do estado do seu aproveitamento, e mais que 
ocorrer, e de preveni-lo com tempo acerca de seu regresso para 
providenciar-se sobre ajuda de custo de sua viagem (MARCÍLIO, 
1963, p. 42). 

No entanto, quando o professor Joaquim Louzada regressou à província de Mato 

Grosso ficou em curto espaço de tempo exercendo a função a qual tinha sido anteriormente 

designado (qual seja, atuação junto a futura Escola Normal a ser implantada nos limites 

territoriais da província), e assim, Louzada passou a responder pela Secretaria do Governo. 

Cumpre observar que somente após dois anos, em 1840, a Escola Normal fora 

instalada na Província Matogrossense, porém, em 1844 foi extinta conforme apontam os 

estudos de Marcilio (1963). Segundo o autor, a Instrução Pública enfrentou, nesse período, 

verdadeiro caos, conforme anunciado no relatório elaborado no ano de 1854 por Augusto 

Leverger, onde menciona que na Província de Mato Grosso existiam apenas 15 escolas e um 

total de 417 alunos, conforme distribuição no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Quantitativo de Escolas e alunos, 1854. 
Província   Matriculados 
Freguesia da Sé 48 meninos e 7 meninas 
Freguesia de Pedro II 53 meninos 
Freguesia da Guia 11 meninos 
Brotas 16 meninos 
Chapada 15 meninos 
Santo Antônio 19 meninos 
Livramento 50 meninos e 11 meninas 
Sant’Ana do Paranaíba 10 meninos 
Miranda 4 meninos 
Albuquerque 47 meninos 
Poconé 38 meninos 
Vila Maria 30 meninos 
Mato Grosso 36 meninos 
Diamantino 16 meninos 
Rosário 6 meninos 

Total: 399 meninos e 18 meninas 
Fonte: Leite, 1970. p. 24 (adaptado). 

 

Leite (1970) tece críticas em relação ao público infantil no período retratado de 1854. 

O autor afirma que a Instrução Pública era ineficiente, morosa e sem aproveitamento. 

Insatisfeito com a situação em que se encontrava a Província, Augusto Leverger, apresenta o 

Regulamento de 30 de março de 1854, onde resolve dar “novas disposições” à Instrução 

Primária da Província matogrossense. 

Conforme Leite (1970), o Regulamento de 1854 apresentava como exigência, o exame 

para ingresso na carreira docente. Aos candidatos ao cargo de professor do ensino primário 
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eram exigidos os seguintes pontos: a leitura de diversos caracteres impressos e manuscritos, 

um pequeno ditado e exercícios de Aritmética sobre números inteiros e, por fim, respostas a 

perguntas sobre a Doutrina Cristã. 

A banca examinadora era formada por três membros que deliberavam acerca do exame 

do candidato, podendo ser aprovado na condição de plenamente ou simplesmente, sendo 

considerado plenamente aprovado se todos os membros da banca votassem favoravelmente. 

Se apenas dois examinadores da banca votassem favorável, seria aprovado na condição de 

simplesmente. Caso não houvesse nenhum voto, o candidato estava reprovado.  

Nas palavras de Leite (1970), os exames dos futuros professores eram permeados de 

simplicidade, que resultavam no mínimo de exigências para a qualificação profissional ao 

candidato que almejava ingressar na carreira de magistério. Nesse período diante das 

dificuldades de instrução a qualificação do professor era precária, sendo que a grande maioria 

era simplesmente alfabetizada. 

Certamente, foi um período de muitas dificuldades e os candidatos que eram 

aprovados na condição de simplesmente, eram piores dos que os aprovados na condição de 

plenamente. Mesmo nessas condições poderiam ser aproveitados para a Instrução Pública. 

Não havia número suficiente de professores e sequer poderia se cogitar em qualidade docente. 

Os professores nesse período recebiam pouca ou nenhuma capacitação, porém, eram 

exigidos deles diversas condutas: frequência, regularidade, decência social e trajes adequados, 

e ainda, deveriam acompanhar os alunos às missas religiosas realizadas aos domingos e dias 

santos. Os professores eram incumbidos de distribuir prêmios para os alunos mais frequentes, 

sendo que, no dia da solenidade de distribuição, o professor sempre discursava para os alunos. 

Sobre o Regulamento editado por Leverger em 1854, têm-se diversas críticas de 

autores da história da educação, em especial, Leite (1970), que menciona serem exageradas as 

exigências intelectuais da época para o perfil profissional docente, tendo em vista a falta de 

preparo, e ainda que houvesse exigências, pouco poderia oferecer conteúdo de aprendizagem 

aos alunos.  

Peixoto (1943), um dos primeiros autores a apresentar obras acerca da história da 

educação, comenta que o Ato Adicional de 1834, ao repassar às províncias a responsabilidade 

de regulamentação e fomento da Instrução Pública Primária deu um remédio ao mal, 
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“remédio bem nacional, passando o cuidado a outrem”14, demonstrando que todo o país, 

sentia a ineficiência da Instrução Pública. 

O ensino da província de Mato Grosso era escasso e exercido por profissionais sem 

qualquer formação acadêmica, porém, com a instauração do Método simultâneo e mútuo 

através do Regulamento de 1872, surgem as enciclopédias escolares que auxiliavam na 

transformação da concepção do papel do professor, que passa a ser o ator responsável pelos 

conteúdos escolares contidos nos referidos compêndios. 

Em relação ao Método simultâneo e mútuo, o Regulamento, destaca as seguintes 

disposições:  

Artigo 29º - O ensino deverá ser simultaneamente dado pelos 
professores e monitores. Fica salvo, porém, a qualquer professor o 
direito de empregar qualquer outro método, mediante aprovação do 
Inspetor geral das aulas. 
Artigo 30º - Da classe mais adiantada, designará o professor monitores 
para fazerem repetição nas classes inferiores. 
Artigo 31º - Para que qualquer aluno passe de classe inferior para as 
superiores, serão necessários exames de habilitação, que terão lugar de 
4 em 4 meses pelo professor e pessoa idônea por ele convidada, com 
assistência do Inspetor geral das aulas ou Inspetores paroquiais 
(MATO GROSSO, Regulamento, 1873, artigos 29 a 31). 

Para o exercício da docência era exigido do professor a aprovação mediante concurso 

público, onde possivelmente eram cobrados os conteúdos contemplados nos compêndios, 

conforme destaca Marcílio (1963): 

Constaria do programa, para professores do 1º grau, um exercício de 
leitura de diversos caracteres impressos e manuscritos. Da escrita de 
algumas frases ditadas, das quatro operações de aritmética, do 
conhecimento de números inteiros, da doutrina cristã e principais 
orações religiosas (MARCÍLIO, 1963, p. 48). 

Observa-se claramente que os conteúdos exigidos dos futuros candidatos (e em 

exercício) eram basilares a cada professor, sendo que a fonte de tais conhecimentos era obtida 

por meio de estudo dos compêndios disponibilizados para atuação docente em sala de aula. 

                                                           
14 Afrânio Peixoto nasceu em Lençóis, na Bahia no dia 17 de dezembro de 1876 e faleceu na cidade do Rio de 
Janeiro em 12 de janeiro de 1947, formou-se na faculdade de medicina em 1897, em Salvador/BA. Em 1901, foi 
nomeado professor substituto de medicina pública na Faculdade de Direito da Bahia, e no mesmo ano mudou-se 
para a cidade do Rio de Janeiro, e após alguns anos, foi aprovado em concurso para professor de Higiene e 
Medicina Legal da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Grande intelectual da época, ocupou a cadeira de 
Euclides da Cunha na Academia Brasileira de Letras, e em 1923 chegou à presidência da academia. Foi deputado 
federal. Na área da educação em 1915 foi diretor da Escola Normal do Rio de Janeiro e no ano de 1916 diretor 
geral da Instrução Pública do Distrito Federal. Deixou grandes contribuições em diversas áreas sociais, dentre 
elas, a Instrução Pública da época. (VIEIRA E ROBALLO. 2007)  
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Sobre o Método a ser utilizado, a legislação do período determinava tanto a utilização 

do método mútuo ou ainda, qualquer outro método que o professor julgasse mais adequado, 

desde que ocorresse a prévia autorização do Inspetor geral. No que se refere à conceituação 

do Método mútuo, observa-se na legislação que era uma modalidade onde um aluno com mais 

conhecimento auxiliava o outro que tinha mais dificuldades de aprendizagem. 

Em outras palavras, Pierre Lesage informa que o Método Mútuo consiste: 

Na reciprocidade de ensino entre os alunos, o mais capaz servindo de 
professor àquele que é menos capaz, e é assim que a instrução, é ao 
mesmo tempo simultânea, pois todos avançam gradualmente, seja qual 
for o número de alunos (LESAGE, 1999, p. 11). 

Na prática, o método servia para suplantar a crítica ausência de professores que a 

província matogrossense enfrentava. Eram os próprios alunos os monitores que contribuíam 

para o desenvolvimento do método mútuo. Neste sentido, Bastos (1997) menciona o real 

motivo por trás da adoção do Método Mútuo: 

 
A principal vantagem destacada do método é de ordem econômica, 
por permitir que um professor ensine, em pouco tempo, grande 
número de alunos. Em comparação com as escolas individuais, o 
método mantém seus alunos disciplinados, habituados desde a 
primeira classe à ordem e à regra (BASTOS, 1997, p. 120). 

 
Além dos motivos econômicos (eis que representava economia de recursos, pelo fato 

de dispensar a contratação de mais professores para a instrução), merece igual destaque o 

ponto de vista pedagógico, os alunos “monitores” exerciam, junto aos grupos, a função de 

ensinar as atividades que eram determinadas pelos professores, e, ao final das tarefas, na sala 

de aula, o conhecimento dos alunos envolvidos era expressivo e considerável. 

Ainda acerca do Método mútuo ou método de Lancaster15, é importante destacar que 

as críticas eram inúmeras, sendo a principal, a ausência de conhecimento dos monitores, que 

por vezes não dispunham de conhecimento técnico para esclarecer as dúvidas dos alunos e 

ainda se limitavam apenas a repetir os conteúdos de forma mecanizada, “decorados” para 

repassar aos demais. Na verdade, o Método consistia na mecanização do conhecimento, numa 

espécie de disciplina militarizada ou “regime militar”. 

                                                           
15 J.Lancaster, membro da seita Quackers, é responsável pela criação de uma escola para crianças carentes (cerca 
de mil crianças, entre meninos e meninas) no ano de 1798 na cidade de Londres. Diante da dificuldade de 
instruir todas as crianças de forma gratuita, Lancaster divide a escola em várias classes, e em cada uma delas, 
coloca um aluno, com conhecimento superior, como monitor que era supervisionado por um professor. Diante de 
tal experiência de ensino coletivo, publica a obra “Améliorantion dans l’éducation des classes industrieuses de 
la sociéte”, onde apresenta os resultados obtidos na experiência, e ainda, estimula a abertura de novas escolas 
utilizando o mesmo método, conhecido como “método de Lancaster” (BASTOS, 1997, p. 119). 
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Posteriormente, na metade do século XIX, surgem diversas dificuldades econômicas 

enfrentadas pela província matogrossense que em decorrência da Guerra do Paraguai e da 

epidemia de varíola, a Instrução Pública Primária igualmente padece com o fechamento de 

diversas escolas, deixando vários professores fora de suas funções, em decorrência da 

ausência das crianças no comparecimento às aulas. 

A invasão paraguaia, conforme Leite (1970) atingiu seriamente a vida dos 

matogrossenses e para agravar ainda mais a situação calamitosa, adveio uma enchente no rio 

Cuiabá, causando a destruição de plantações ribeirinhas, e por consequência, crise na 

distribuição de alimentos, gerando aumento no preço de diversos itens de consumo básico, 

como exemplo o sal, que chegou ao valor de 600$000 (seiscentos mil réis) o alqueire. 

Conforme já dito, a situação de calamidade nas finanças públicas da província de Mato 

Grosso atingiu os investimentos na instrução primária, sendo que, referida situação somente 

foi revertida com o tempo, quando surgiram novas propostas educacionais com o objetivo de 

reformar o ensino, visando assim, tirar o ensino público da condição precária em que se 

encontrava. 

Já que o Regulamento de Leverger do ano de 1854 surtiu resultado pouco expressivo, 

adveio assim, a nova Lei provincial, de nº 15 de 4 julho de 1873, subscrita pelo governante da 

Província à época, Dr. José Miranda Reis. O governante, ciente das necessidades provinciais 

no que se refere à instrução primária, em especial, a necessidade de mestres, emitiu relatório 

encaminhado para Assembleia Legislativa no dia 03 de maio de 1874, conforme dizeres 

transcritos: 

A escolha de um bom pessoal é a primeira questão á resolver, por que 
d’elle depende muito particularmente a sua realização e rigorosa 
execução. Não poderemos ter instrucção publica em quanto não for 
convenientemente substituído o pessoal docente da grande maioria das 
nossas escolas. O magistério é um sacerdócio altamente elevado, para 
o qual se deve exigir inteira vocação, reconhecida moralidade e os 
conhecimento litterarios indispensáveis para que possa ele produzir 
em sua santa missão fructos salutares. Penso que não deve ser adiada 
para mais tarde a creação de uma escola normal, a respeito da qual, 
em meu relatório do anno passado, assim me exprimí: Se o estado do 
erario publico provincial não se oposesse presentemente á que 
decretásseis novas despezas, eu vos proporia desde já a creação de 
uma escola normal, onde fossem receber a instrucção aquelles que se 
sentissem com vocação para o magistério; e neste caso poderíamos, 
em poucos anos, ter um pessoal não somente com as precisas 
habilitações theoricas e praticas, mas com a reconhecida moralidade 
que deve caracterizar aquelle que, colocado na cadeira de mestre, tem 
de ser o guia e o espelho da mocidade (REIS, 1874, p. 25). 
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No fragmento da mensagem presidencial, o governo reconhecia o ofício de professor 

como necessário para a boa prestação dos serviços educacionais, tanto que, chega a destacar a 

necessidade urgente da criação de Escolas Normais com o objetivo de capacitar o docente 

para os conteúdos teóricos necessários a serem trabalhados em sala de aula, bem como, 

ensinar a prática aos alunos durante os períodos de aprendizagem nas escolas do período 

provincial. 

Sobre a necessidade de capacitação dos professores e criação das escolas normais, o 

relatório de 1874 ainda menciona a opinião do diretor geral da Instrução Pública à época, 

Padre Ernesto Camilo Barreto, que reconhece ser o professor é o representante da instrução, e 

ainda declara: 

Seu officio é um verdadeiro sacerdócio em prol da missão que recebe 
das famílias. Cumpre, pois, que, além da moralidade tenha ele a 
instrução necessária para transmittir ao alumno. (...) 
Em geral, entre nós, o professorado não está na altura de desempenhar 
bem a sua missão educadora. Não tem habilitações precisas ao 
magistério, como reconheceo v. exc. No curso espaço de 4 mezes de 
administração, e expôz no relatório com que abrio a sessão legislativa 
provincial de 1873. 
Ao meu ver, esse meio é pôr em execução, quanto antes, a ultima 
parte do artigo 11 do Regulamento orgânico da instrucção publica, 
isto é, tornar a escola normal um facto e não só uma promessa. 
Façamos dos professores os sacerdotes da religião educativa; 
proporcionemos-lhe os meios de aprender, abramos-lhes uma carreira 
digna d’elles, do magistério, que occupão, e da sociedade do século 
que vivem” (BARRETO, 1874, p. 24 e 25). 

Durante a leitura do relatório de 1874 do Diretor geral da Instrução Pública ficam 

evidentes diversas críticas e inquietações acerca da Instrução Primária. Os relatos denunciam 

carências em todas as áreas: estruturais (ausência de mobiliário adequado dentre outros), 

número reduzido de alunos, poucos professores e com pouca ou nenhuma qualificação. 

Na análise realizada por Leite (1970), Camilo Barreto descreve minuciosamente que 

os prédios escolares não possuem nenhum valor, os mobiliários são escassos e há ausência de 

método de ensino adequado. Em outras palavras, a inexistência total do método de ensino 

adotado na sala de aula, ressaltando ainda, que não deve ser somente a moralidade o requisito 

de avaliação do professor para ingresso na docência, mas, sim, o conhecimento teórico e 

prático para bem desempenhar sua função.  

Ante as aspirações governamentais, fora criada, em 9 de julho de 1874, a Escola 

Normal da província de Mato Grosso, por meio da Lei nº 13, no ano seguinte (1875), e aberta 

a instituição de formação docente em prédio próprio, localizado na Rua Coronel Peixoto.  
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Silva (2006) menciona que a Escola Normal do período em estudo, foi organizada com 

currículo que previa duração do curso de 3 (três) anos, compreendendo as seguintes 

disciplinas: Gramática da Língua Nacional. Pedagogia, Matemáticas Elementares, Geografia e 

História. Integrava o quadro de professores da Escola Normal os seguintes profissionais: 

Antônio Catilina da Silva, Dr. Dormevil José dos Santos Malhado, José Estevão Corrêa e 

ainda, o capitão reformado José Roberto da Cunha Bacelar. 

A Escola Normal dispunha de Regimento próprio, previamente aprovado na 

Assembleia Legislativa da Província, que apresentava todos os passos que deveriam ser 

realizados internamente na escola. Orientava acerca de procedimentos sobre inscrições e 

matrículas de novos alunos, pontos do programa a ser ensinado, carga horária de cada 

disciplina, regime disciplinar, formas e mensuração da avaliação, e ainda, apresentava as 

funções administrativas e pedagógicas a serem adotadas pela recém-criada escola normal 

provincial. 

Os alunos, em geral, eram formados por dois grupos: alunos ouvintes e alunos mestres, 

sendo que, a Escola Normal tinha o propósito de não somente formar novos docentes, mas 

também, capacitar os docentes em exercício e que necessitavam de qualificação profissional. 

O Diretor geral da Instrução Primária, Camilo Barreto, apontou diversas dificuldades 

em relação à Escola Normal de 1875. Sempre destacava a necessidade de elevar o padrão 

intelectual do mestre, bem como, a segurança do cargo exercido pelo professor. O principal 

ponto de crítica destacado por Leite (1970) era justamente a previsão do Regulamento que 

não apresentava incentivos palpáveis para o exercício da profissão docente e muitos ainda se 

limitavam apenas a aprender as disciplinas que eram exigidas: gramática, decimais, sistema 

de pesos e medidas legais, noções de história e geografia. 

Outro agravante era o tempo escasso de que dispunham os alunos mestres para 

comparecer as aulas da Escola Normal, pois, já estavam em atuação nas escolas da Província 

e, em decorrência dos compromissos com os alunos matriculados, o tempo se tornava escasso 

para aprender na Escola Normal. O autor também menciona que sem garantias, com 

mesquinha remuneração, e sem preparo os professores da Província matogrossense eram 

aqueles que permaneciam no cargo por não terem outro meio de prover o próprio sustento. 

Padre Ernesto Camilo Barreto ainda apresentava as dificuldades dos professores que 

atuavam na própria Escola Normal. Destaca que encontravam dificuldades para lecionar nas 

diferentes etapas do curso, e ainda, conforme o estudo de Silva (2006), os professores 

atendiam um público variado e diversas turmas, sem que ocorresse na mesma proporção o 
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aumento do número de docentes atuantes na Escola Normal. O nível de conhecimento dos 

alunos que estudavam na Escola Normal também foi objeto de consideração pelo diretor geral 

da instrução, a grande parte dos alunos ingressantes mal sabiam ler e escrever, o que 

dificultava ainda mais o desenvolvimento das disciplinas propostas para o estudo na Escola 

Normal (a alfabetização era necessária para o ingresso na escola, porém, diante da dificuldade 

de pessoas interessadas, acabava-se por admitir alunos com dificuldade na leitura e escrita). 

Em 12 de março de 1880 surge um novo Regulamento, sob a nomenclatura: 

“Regulamento da Instrução Primária e Secundária da Província de Mato Grosso”, subscrito 

pelo Barão de Maracaju, então Presidente da Província. É importante destacar que um ano 

antes, ocorre a criação do Liceu Cuiabano (Lei provincial nº 536 de 3 de dezembro de 1879) e 

somente em 7 de março de 1880 a instituição é regularmente instalada. Vale lembrar que a 

Escola Normal foi incorporada ao Liceu Cuiabano, com a presença de alguns conteúdos 

diferentes em relação à Escola Normal de 1875. 

Buscando compreender o momento histórico da criação do Liceu Cuiabano, segue a 

transcrição do Relatório Presidencial apresentado à Assembleia Legislativa em 1º de outubro 

de 1880: 

A instrucção primaria e secundaria recebeo grande impulso, sendo 
reformada, e creado o Lyceu Cuyabano, medidas estas de summa 
importância para o progresso intellectual da Provincia. Erão urgentes a 
creação de um Lyceu nesta Capital e a reforma do ensino na 
Província, quando assumi a sua administração. Este estabelecimento 
inaugurado com toda a solenidade no dia 7 de Março do corrente 
anno, compreende dous curso de humanidades a saber: O Curso 
Normal que se restringe a grammatica da língua nacional, philosopica 
e litteratura pátria, pedagogia e methdologia, mathematica elementar, 
geografia geral e historia do Brasil; e o curso chamado de línguas e 
sciencias preparatórias, que abrange, alem das disciplinas que 
constituem o curso normal, com excepção de pedagogia e 
methodologia, as seguintes matérias: latim, francez, inglez, philosofia 
racional e moral, rhetorica, e historia universal. O primeiro destes 
dous cursos tem por fim preparar professores e professoras para o 
magistério primário; o segundo habilitar os aspirantes á matricula nos 
cursos superiores do Paiz (MARACAJU, 1880, p. 1, 27-28). 

Na visão de Leite (1970), o Regulamento de 1880 foi mais amplo e minucioso que os 

demais publicados na Província, especialmente na esfera administrativa. Esse previa melhores 

vantagens ao professor. Porém, ainda assim, o corpo docente continuava com habilitação 

precária para o desempenho das atividades de ensino, permanecendo a visão da profissão 

docente apenas como meio de sustento, o que levava muitos profissionais a não se esforçarem 

no processo de ensino-aprendizagem. 
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O Curso Normal permaneceu incorporado ao Liceu Cuiabano por nove anos e somente 

com a Reforma de Souza Bandeira surge a criação do Externato Feminino e o curso tornou-se 

independente. O Externato tinha por finalidade formar e capacitar professores primários. 

O ambiente político na Província era recente ao período da abolição da escravatura e 

se propagava a ideia republicana na população. O 13 de maio, nas palavras de Leite (1970) 

apressou a decomposição e as questões internas, provocadas não se sabe por quem, nem o 

motivo por que engrossaram o descontentamento causado pela abolição.  

A República surgia como um trabalho de políticos, com a indiferença ou 

desconhecimento do povo pela frente. Em Mato Grosso, as notícias demoravam a chegar, e o 

mesmo ocorreu com a notícia acerca da Proclamação da República, que chegou em terras 

matogrossenses quase no momento em que se comemorava o aniversário do Imperador até 

então reinante. Foi nesse contexto que um dos últimos presidentes da Província, Antônio 

Herculano de Souza Bandeira, empossado em 6 de fevereiro de 1889 e substituído pouco mais 

de 4 (quatro) meses depois, editou diversos regulamentos presidenciais operando uma reforma 

completa na Instrução Primária de Mato Grosso. 

Dentre os regulamentos editados pelo Presidente Souza Bandeira, tem-se o 

Regulamento de 28 de maio de 1889 que reformou o Liceu Cuiabano; o Regulamento de 25 

de abril do mesmo ano, que oficializou o Externato Feminino; Em 6 de junho, o Regimento 

interno do Conselho Superior da Instrução Pública, e ainda, a reforma do ensino primário em 

7 de maio do ano de seu governo. 

Apesar do curto espaço de tempo que o Presidente ficou à frente da governança 

provincial, conseguiu alterar por completo a regulamentação do ensino da Província, 

aparelhando a grande unidade do império para uma ação mais eficiente no futuro. 

A preferência pelo público feminino no exercício da docência é algo visível nas 

palavras de Souza Bandeira. Conforme destaca Leite (1970), a insistência do Presidente da 

Província pelas mulheres se justifica quando o governante explica ser um dote natural o 

exercício da docência pelas mulheres, principalmente, quando o Presidente mencionava os 

baixos salários oferecidos para o cargo, o que de certa forma, não atraia o público masculino 

para exercer referida profissão (eis que os homens preferiam exercer profissões que 

auferissem melhor remuneração), e assim, com base nestes argumentos é que o Presidente 

Souza Bandeira cria o Externato Feminino de Cuiabá em 25 de abril de 1889. 

Em relação à criação do Externato, o jornal “A Província de Mato Grosso”, edição nº 

171 de 1889 noticiou sobre o feito do Presidente da Província: 
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O Externato Mato-grossense é um cometimento de alta importância, e 
merece todo apoio e solicitude e proteção dos Srs. Chefes de família. 
É o único neste gênero que vai estabelecer-se nesta capital, ele oferece 
a garantia de ser dirigido por moços de reconhecido talento e 
idoneidade (in SILVA, 2006, fl. 17) 

O Externato tinha o corpo docente formado pelos mesmos professores do Liceu 

Cuiabano que, com o excesso de trabalho, laboraram na instituição sem auferir qualquer 

contraprestação pecuniária. No entanto, em 1892, o Curso Normal é novamente integrado ao 

Liceu Cuiabano, conforme destaca Silva (2006) é agregado com um programa mínimo, 

incluindo as noções de Pedagogia e Método. A junção do Normal com o Liceu subsiste por 

apenas dois anos, pois no ano de 1894, o Presidente Murtinho declara a separação de ambos, 

sob a justificativa de que o funcionamento em conjunto causaria prejuízo. 

Infelizmente, a Escola Normal não se manteve em funcionamento voltando a ativa no 

inicio do século XX. As consequências da extinção da Escola Normal coincidiram com os 

péssimos resultados que a Instrução Pública apresentou durante o período. A referida 

Instituição, tão necessária para a formação docente sequer foi objeto de reforma e muito 

menos motivo de discussão pela Assembleia Legislativa. Somente foi alvo de comentários e 

críticas a seu respeito, o que demonstra, o descaso público com a educação dos anos finais do 

século XIX. 

No período Provincial, Leite (1970) destaca que a instrução não foi além da fase 

inicial de preparação, ora por escassez de mestres, ora pela ausência de preparo dos poucos 

mestres atuantes. No ano em que a República foi proclamada, o estado geral da Instrução 

Pública apresenta-se da seguinte forma, conforme demonstra o Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Dados da Instrução Pública, 1889. 
 

 

 

 
Fonte: Leite, 1970, p. 86 (adaptado). 

 

Em decorrência do descaso com o curso de formação de professores, a Instrução 

Pública teve o agravamento da situação de precariedade, ficando ligada a tentativa frustrada 

da administração pública, que oscilava em se preocupar ora com a estrutura física das escolas, 

ora com o número de alunos matriculados, porém, sem oferecer o mínimo para a formação 

Escolas primárias do sexo masculino......... 20 
Escolas primárias do sexo feminino............. 12 
Alunos matriculados, do sexo masculino... 963 
Alunos matriculados, do sexo feminino..... 51 

TOTAL – 1.479 
Frequência 1.149” 
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docente. Neste cenário, o Império deixava à República, um trabalho mal começado na 

educação. 

 

2.2 - A formação do professor nos primórdios do século XX e a Escola Normal do Estado 

de Mato Grosso 

 

Com a implantação da República, houve, no ambiente político, a presunção de uma 

democracia no Brasil. Os ideais republicanos, conforme já dito no primeiro capítulo, 

apresentavam a noção de igualdade legal, impedindo qualquer discriminação no que se refere 

à raça, religião ou condição financeira. 

Com base nos ideários da igualdade, ordem e progresso, a República trouxe aos 

Estados Federativos o fortalecimento da causa educacional. A proclamação da República 

encontrou no país taxas elevadíssimas de analfabetismo, conforme mencionado nos estudos 

de Leite (1970) no ano de 1890, de cada 1000 brasileiros, 852 eram analfabetos. Diante da 

precariedade do sistema escolar em âmbito nacional, o governo federal inscreveu no seu 

programa o Ministério da Instrução Pública, e assim, julgou-se possível a propagação da 

cultura em massa. 

O principal objetivo da educação, era proposital e com viés político, fazia-se 

necessário instruir a população nas primeiras letras, para que pudessem, finalmente, aumentar 

as taxas de participação popular no sufrágio. 

Merece destaque os apontamentos de Silva (2006), quando menciona que a grande 

“onda” de desenvolvimento de ensino ocorreu na Província de São Paulo, em decorrência do 

período de avanços na área da indústria ocorridos a partir do ano de 1850. Ante a necessidade 

de instrução dos assalariados da indústria brasileira, era de extrema urgência a criação de 

centros de expansão do ensino, aliada ao período de abolição da escravatura progressiva. 

A partir daí surge a ideia de Instrução, não somente como necessidade social, mas 

também, como consequência dos avanços da economia e da necessidade de formação básica 

da população que migrava da zona rural para a zona urbana com o objetivo de trabalho. 

Aliado à ideia de avanços na economia e necessidade de mão de obra nas cidades, os ideários 

republicanos, fomentados inicialmente pelos paulistas, defendiam que a Instrução deveria 

assumir as seguintes características: a obrigatoriedade e a gratuidade e com base nestes 

aspectos, o povo seria instruído tanto para o trabalho, como também, para o exercício da 

democracia. Neste ponto, os republicanos paulistas, identificavam a formação do professor 
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como passo essencial para a renovação eficiente do ensino, sendo, a Escola Normal, o polo 

multiplicador das luzes (SILVA, 2006). 

O curso de formação docente no ano de 1890 passou por uma reforma importante que 

ocasionou o início da fase considerada uma das mais importantes da história do ensino. O 

governante do Estado de São Paulo, Prudente Moraes, confidenciou ao Dr. Antonio Caetano 

de Campos, intelectual e estudioso da época16, a direção da reforma do Ensino Normal e 

procurou trazer a sua confiança ao poder da educação das ciências acadêmicas. Cumpre 

destacar as palavras de Monarcha sobre o Dr. Caetano de Campos: 

O pensamento desse reformador social está ligado à sua época, cuja 
fisionomia exprime e produz. É a partir de uma apropriação pessoal da 
produção espiritual da época – traço de livre-pensador – que Antonio 
Caetano de Campos formula as concepções e estratégias necessárias à 
execução da reforma que tem como fulcro a Escola Normal – 
fornecedora dos conhecimentos científicos – e a Escola-Modelo 
Preliminar – local de treinamento de professores e difusão de método 
de ensino (MONARCHA, 1999, p. 175 apud SILVA, 2006, p. 19) 

O Estado de São Paulo torna-se o centro responsável pela propagação dos ideais de 

difusão do ensino moderno em outros estados da nação, em especial, pelas inovações trazidas 

na esfera da Escola Normal. Seguindo a onda nacional, Mato Grosso não ficou de fora e 

igualmente regulamentou o ensino público primário e normal, de forma a adaptá-lo ao 

movimento da modernidade social que se iniciou no Estado de São Paulo. 

A formação de professores se tornou peça fundamental para o progresso do ensino 

matogrossense, e segundo os estudos de Rodrigues (1988) essa necessidade emergiu por se 

considerar que somente através de uma ação direta na formação dos educadores, é que se 

chegariam às massas populares os ideários republicanos, modificando assim a moral, os 

costumes, e especialmente, propagaria a tão almejada formação cívica e de amor aos símbolos 

nacionais, fomentada pela Primeira República. 

Os docentes do Estado de Mato Grosso, porém, continuavam em situação de abandono 

intelectual, fato reconhecido em diversas mensagens presidenciais, dentre elas, a do 

presidente do Estado no ano de 1907: 

As nossas escolas públicas, regidas em geral por professores mal 
preparados e sem a indispensável vocação para o magistério, estão 

                                                           
16 Caetano de Campos dedicou-se à medicina no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, Na Beneficência 
Portuguesa e aos atendimentos em clínica particular. Exerceu o magistério na Sociedade Propagadora da 
Instrução, Colégio Pestana e a Escola da Neutralidade João Kopke e Antonio da Silva Jardim, e ainda figura no 
catálogo da Biblioteca útil como autor do livro Darwinismo ao lado de Rangel Pestana, autor de A teoria da 
seleção aplicada à sociedade” (MONARCHA, 1999, p. 174). 



83 
 

 
 

longe de satisfazer as necessidades do ensino, da educação da infância 
que as frequenta. E se isto se dá aqui na capital, muito mais grave é o 
mal no interior, como não vos é desconhecido. Já vem de longe essa 
decadência, que acentuou-se mais nos últimos tempos da passada 
administração, pela falta de pagamento dos professores, como aliás 
acontecia com os outros funcionários do Estado (OSORIO, 1907, p. 
17). 

No ano seguinte, em 1908, o presidente do Estado de Mato Grosso, Generoso Ponce, 

manifesta-se sobre a ausência da Escola Normal, e por consequência, sua necessidade de 

implantação: 

Precisamos, pois, de uma escola normal para os dois sexos, destinada 
a habilitar para o magistério público os que se propuserem a exercê-lo. 
Sem essa escola, convenientemente organizada, impossível será 
conseguirmos melhorar a instrucção primaria, que é de que necessita o 
comum do povo (PONCE, 1908, p. 19). 

Diante dessas constatações, a Escola Normal nascia como um expoente de esperança 

para a melhoria da Instrução Pública Primária no Estado de Mato Grosso, merecendo igual 

destaque as considerações realizadas na mensagem presidencial do Presidente de Estado, 

Coronel Pedro Celestino Corrêa da Costa, no ano de 1910: 

Convencido da necessidade urgente que há de cuidarmos do futuro da 
instrucção popular, base fundamental de todo o verdadeiro progresso 
social, que é tanto mais sólido quanto mais difundida ella se acha; e 
convencido também que o primeiro passo a dar para esse fim é a 
formação de bons professores, mandei contractar dois normalistas em 
São Paulo, com o fim de crear aqui uma Escola Normal, de que 
havemos mister para a realisação desse importante objetivo; esperando 
que me habilitareis para levá-lo a efeito nas condições desejáveis” 
(COSTA, 1910, p. 7). 

As mensagens presidenciais enfatizam que a necessidade de investimentos na 

Instrução Pública vinha do anseio governamental de difundir os ideários republicanos aqui 

propalados, e especialmente, atribuía-se à instrução a noção do “verdadeiro progresso social”. 

Porém, a expansão da Instrução Pública com o objetivo de trazer o tão sonhado progresso 

social, vinha acompanhada da necessidade de formação dos professores. Essa era a medida 

necessária para municiar o profissional docente no exercício do magistério com qualidade, e 

principalmente, propagador da finalidade social almejada. A formação de professores era 

necessária, e para tanto, com o objetivo de qualificar o docente, contrataram-se normalistas do 

Estado de São Paulo, justamente com a ideia de irradiar a formação e qualificação docente. 

Os Presidentes de Estado, em relatórios e mensagens presidenciais apresentavam as 

irresignações e o retrato da época em relação à ausência de professores qualificados, 
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demonstrando, por vezes, que os profissionais docentes não eram capazes de cumprir o papel 

a eles destinado. Com a proposição de uma reforma através do Regulamento de 1910, a 

formação docente era uma das medidas essenciais que deveriam ser tomadas para que a 

Instrução Pública alcançasse os fins almejados de progresso. 

Com base nessa necessidade, contrataram então dois normalistas de São Paulo, para a 

reorganização da Escola Normal, os professores Leowigildo Martins de Mello e Gustavo 

Kuhlmann com a responsabilidade de reorganizar o ensino público primário e também a 

Escola Normal do Estado.  

Silva (2006) menciona que os dois professores paulistas eram recém-formados pela 

Escola Normal, diplomados em 1909. Vieram a Cuiabá a convite do Coronel Pedro Celestino 

da Costa que solicitou ao Estado de São Paulo dois normalistas para reformularem o ensino 

matogrossense. 

A vinda para Mato Grosso da primeira dupla de professores e também 
dos demais normalistas deve ser entendida como parte de um 
“fenômeno” mais amplo, ocorrido na Escola Normal de São Paulo, 
considerada, desde a sua reforma em 1970, como polo irradiador de 
um novo ideário pedagógico de alcance rápido para combater o 
analfabetismo e a ignorância. A divulgação dos sucessos da Escola 
Normal paulista levou muitos normalistas a ocuparem cargos de 
liderança na administração pública escolar do estado de São Paulo; 
muitos outros ainda forma comissionados por governos de vários 
estados brasileiros (AMÂNCIO, 2000, p. 92)   

Ficaram sob a incumbência dos recém-contratados professores paulistas a 

responsabilidade pela propagação das concepções político-ideológicas do período da Primeira 

República no Estado de Mato Grosso e alicerçados na ordem e na disciplina do trabalho, 

despenderam esforços para instaurar em terras matogrossenses as novidades educacionais já 

aplicadas no Estado de São Paulo. 

Para tanto, Leowegildo de Mello iniciou os trabalhos através da realização de um 

relatório sobre a situação da Instrução Pública Primária no Estado de Mato Grosso, e 

conforme destacado anteriormente, o Relatório somente constatou uma realidade já anunciada 

em mensagens presidenciais, sendo que, merece ainda pontuar que o profissional da educação 

afirmou, que o trabalho de estruturação da instrução primária nos moldes republicanos 

demandaria grande tempo e esforço. 

Silva (2006, p. 21) afirma que os professores paulistas, preocupados com a falta de 

organização das escolas primárias, solicitaram ao governante da época a criação de Grupos 

Escolares, com o objetivo de implantar um novo perfil de escola, através das seguintes 
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inovações: organização igualitária dos alunos, sendo estes distribuídos em classes e séries, 

ficando estabelecida uma relação entre série e idade do aluno; adoção do método intuitivo; 

revisão da concepção de tempo escolar, fixando a jornada escolar o início e término do ano 

letivo, das aulas, intervalos, descansos e elaboração de horário das matérias de acordo com o 

grau de complexidade da disciplina; mudança no mobiliário escolar adotando carteiras 

próprias; adoção de programa escolar enriquecido e enciclopédico, com a inclusão de novas 

matérias e procedimentos didáticos e mudança no relacionamento professor-aluno. 

Porém, já anunciado em linhas anteriores, não era suficiente somente a implantação 

das inovações sugeridas por Mello e Kuhlman, ainda persistia a necessidade de investimento 

na formação docente, com o objetivo de, em definitivo, estancar as dificuldades dos 

professores no que tange ao novo modelo educacional proposto. 

Neste contexto, adveio a Lei nº 533 de 4 de julho de 1910 e criou a Escola Normal em 

Cuiabá, sendo que, referida instituição iniciou suas atividades em data de 1º de fevereiro de 

1911 sob a direção do professor Leowigildo Martins de Mello17.  

A Escola Normal incorporou em uma única instituição a Escola Modelo e o Jardim de 

Infância, sendo que os dois últimos foram criados com a ideia de proporcionar a prática dos 

alunos da Escola Normal. O Presidente de Estado, Pedro Celestino, via com bons olhos a 

criação da Escola Normal, tanto que, em mensagem presidencial para a Assembleia 

Legislativa, afirma: 

A Escola Normal veio já sanar uma das mais sensíveis dessas lacunas 
no preparo de pessoal docente, diminuto na capital e quasi nullo no 
interior. Outros cursos secundários, eminentemente práticos e 
profissionaes, devem ser instituídos nas cidades e villas mais 
populosas. Só a multiplicação dos núcleos de ensino moderno, 
racional e pratico, pelo interior do Estado, nos centros de população, 
pôde apressar a libertação da ignorancia lastimável em que vae 
crescendo na nossa infância, os nossos sucessores do amanhã, que 
habitam outros municípios, fôra da capital, ou que não dispõem de 
fortuna, que são quasi a totalidade, para procurarem noutros centros a 
luz, que serve de guia ao homem no caminho da existência. O 
professorado primário dos municípios, quase todo interino, precisa ser 
quanto antes substituído, na sua grande maioria, por lhe faltarem 
preparo e conhecimentos pedagógicos (COSTA, 1911, p. 14).      

É importante ressaltar que a Escola Normal no ano de 1932, teve o seu nome alterado 

para “Escola Normal Pedro Celestino”, conforme o Decreto nº 132 do mesmo ano, o nome da 

instituição foi modificado para homenagear o Presidente do Estado de Mato Grosso 

                                                           
17 Leowigildo de Martins de Melo era paulista de Itataré e tinha 21 anos de idade quando assumiu a 
responsabilidade de dirigir a Escola Normal, a Escola Modelo anexa e lecionar na cadeira de pedagogia. Seu 
desempenho foi alvo de elogios pelos que acompanhavam seu trabalho. (SILVA, 2006, p. 25) 
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responsável pela sua fundação, que de certo modo atingiu os anseios sociais para a tão 

necessária formação docente. 

A fundação da Escola Normal foi desejada e ensaiada pelos governantes durante o 

século XIX e conforme os estudos de Silva (2006), a influência paulista no referido modelo 

de formação escolar contribuiu para a instituição da Escola para a formação de normalistas. 

Por sua vez, a organização curricular e administrativa, ficou com as características já 

existentes no Estado de Mato Grosso, em consideração às necessidades regionais para a 

formação docente.  

Como exemplo da organização administrativa, a Escola Normal, com base nos 

Relatórios de 1911 e 1912, necessitava de um funcionário na função de secretário, segundo o 

próprio diretor da instituição “o atual amanuense da Escola, apesar de louvável dedicação 

com que procura dar cumprimento às suas obrigações regulamentares, tem sido insuficiente 

para o serviço administrativo.” (MELLO, 1912). Por fim, destacamos o Quadro 9, com o 

número de funcionários e a folha de pagamento da Escola Normal do ano de 1911, assim 

composto: 

 

Quadro 9 - Relatório da Escola Normal e Modelo anexa – 1911 
PESSOAL ATUAL –ESCOLA NORMAL 

01 Amanuense 195$000 

01 Porteiro 150$000 

01 Contínuo 105$000 

01 Servente 85$000 

Total 755$000 
Fonte: Silva, 2006, p. 29. 

 

A proposta do Diretor da instituição era adaptar a organização da Escola Normal para 

contratar um secretário; as funções de porteiro e contínuo seriam unificadas e não 

representaria aumento de gastos significativos para as finanças estaduais. 

Desta forma, o início do século XX foi marcado pelos ideários da Primeira República 

presentes na Instrução Pública, bem como a iniciativa dos documentos oficiais em reconhecer, 

novamente, a necessidade da formação docente, e assim, criar a Escola Normal com a vinda 

dos técnicos contratados para a reforma. Nos fragmentos do Relatório de José Estevão Correa 

citado por Leite (1970, p. 117) de sanar o mal “da maioria de seu professorado sem a precisa 

idoneidade para o regular desempenho das suas funções”. 
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A Escola Normal adveio neste período como resposta ao clamor social de uma 

Instrução Pública mais eficiente, adequada e de qualidade para o público infantil, que, tinha 

necessidade de ser educado nos ditames da moral e civilidade. 
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CAPÍTULO 3 - O PROVIMENTO EFETIVO DA ESCOLA MISTA ELEMENTAR 

“A pedagogia que sustenta o exame se contenta com a classificação, 
seja ela qual for; a pedagogia que sustenta o ato de avaliar não se 
contenta com qualquer resultado, mas somente com o resultado 
satisfatório” (LUCKESI, 2011, p. 64). 

 

3.1 - O perfil profissional do professor para o “provimento efetivo” das escolas 

matogrossenses. 

 

No presente capítulo destacamos a análise das fontes que desencadearam a 

problemática da presente pesquisa. Conforme destacado anteriormente, o estudo se 

desenvolveu a partir dos aspectos históricos e culturais dos primeiros anos de escolarização da 

Primeira República no Estado de Mato Grosso, que passou de Província, subjugada ao poder 

hierárquico da Coroa Portuguesa, para Estado com autonomia administrativa e possibilidades 

de regulamentar seus próprios interesses, dentre eles, a Instrução Pública Primária. 

Com o objetivo de responder ao problema de pesquisa, além das produções 

acadêmicas e literatura específica sobre a história da educação matogrossense, no decorrer do 

estudo, nos valemos do acervo histórico de fontes preciosas construídas na época, 

especialmente nos acervos públicos que podem ser consultados por qualquer pesquisador. 

A grande questão, neste momento, é o olhar especial para todo o vasto cabedal de 

fontes que foram inventariadas para que pudéssemos responder à questão norteadora da 

pesquisa. Em decorrência do período delimitado, não foi possível a colheita de depoimentos 

de protagonistas que vivenciaram na época todas as prescrições apresentadas nos documentos 

oficiais. Faz-se necessário, ponderar e compreender todos os elementos inventariados sob a 

ótica da cultura escolar. 

Visando constituir e elaborar uma narrativa aproximada do período escolar, os estudos 

de Almeida (2010) destacam que para compreender as representações do passado se faz 

necessário o acesso aos documentos institucionalizados, sendo compreendidos os Regimentos 

editados pelos governantes à época, exames, atas, dentre outros elementos que foram 

primordiais para melhor compreensão da cultura escolar de outros tempos. 

Nessa perspectiva, Julia (2001) nos ensina a analisar a escola de dentro para fora, 

buscando compreender o verdadeiro funcionamento da instituição com a finalidade de evitar a 

ilusão de um poderio totalitário da escola. 
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Entender a cultura escolar, segundo Julia (2001) não realizar somente uma análise 

“externalista”, mas, sim, acessar a história das ideias pedagógicas, com o objetivo de 

realmente compreender cada um dos elementos da cultura escolar. O autor declara que: 

A história das instituições educativas não difere fundamentalmente 
das outras histórias das instituições (quer se trate de instituições 
militares, judiciais etc.). A história das populações escolares, que 
emprestou métodos e conceitos da sociologia, interessou-se mais pelos 
mecanismos de seleção e exclusão social praticados na escola que 
pelos trabalhos escolares, a partir dos quais se estabeleceu a 
discriminação (JULIA, 2001, p. 12). 

Conforme o autor, cabe ao historiador analisar a “caixa preta” da escola para 

compreender o que ocorreu ou ocorre nos espaços escolares e ir além do documento, 

conhecendo a cultura própria de cada instituição, caracterizada por suas singularidades e 

apropriações. 

Partindo desse pressuposto nos permite questionar: Que elementos são necessários 

para analisar a cultura escolar do período da Primeira República no Estado de Mato Grosso? 

Compreende-se muitas vezes, que a história das práticas culturais se constitui em matéria 

difícil de reconstrução, conforme afirma Julia (2001) porque ela não deixa traço. Até que 

ponto os documentos realmente retratam as ocorrências da cultura escolar? Questionamento 

que nos permite compreender que a cultura desenvolvida dentro espaço escolar, vai além dos 

documentos escritos e produzidos por ela. 

Julia (2001) ainda destaca que na grande maioria dos casos, os registros escolares 

foram pouco conservados: o descrédito que se atribui a este gênero de produção, assim como 

em que periodicamente se acham os estabelecimentos escolares na obrigação de ganhar 

espaço, levou-nos a jogar no lixo 99% das produções escolares (Chervel, 1988 apud Julia, 

2001).  

Em consonância com Certeau (1982) destacado nos estudos de Almeida (2010), para 

percorrermos o caminho até trilhado, o momento de conhecer e analisar uma disciplina 

escolar e suas implicações na cultura escolar exige um grande esforço para entender a arte de 

fazer ou a maneira de fazer dos usuários que, como “caçadores”, “jogadores”, “fabricantes”, 

inventam ou reinventam mil maneiras de fazer seu próprio caminho, de forma bem peculiar. 

No entanto, na pretensão de alcançar o objetivo proposto neste capítulo, analisamos o 

perfil profissional do professor que atuava nos espaços escolares nos primeiros anos de 

escolarização da Primeira República no Estado de Mato Grosso. Por questão de temporalidade 

limitada e com base nas fontes inventariadas, destacamos o exame aplicado no concurso 
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público para Provimento efetivo do cargo de professor do ano de 1909. Para tanto, nos 

valemo-nos da fonte inventariada junto ao Instituto Memória da Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso, o Regulamento da Instrução Pública Primária, editado no ano de 

1896 que apresenta o Título II, suas respectivas seções e todos os ditames acerca da admissão, 

exercício e exoneração do professor. 

O primeiro capítulo da Seção Primeira do Regulamento de 1896 sinaliza como 

primeiro ato de regulamentação do exercício da profissão docente, o artigo 200 apresentando 

as disposições acerca do provimento e supressão (extinção) das cadeiras do ensino primário, 

observando a preferência do legislador em regulamentar inicialmente, o ensino primário. 

Tem-se como primeira exigência para o Provimento efetivo das cadeiras referente à 

carreira docente, a aprovação prévia em Concurso público a ser organizado e promovido pela 

Diretoria geral da Instrução Pública nomeada para tanto. A temporalidade dos exames restou 

também estabelecida, devendo no inicio do mês de dezembro de cada ano, o Diretor geral 

promover a realização do Concurso público, devendo ainda, ser observado o prazo máximo de 

noventa dias para preenchimento das cadeiras vagas.  Os requisitos exigidos para realizar a 

inscrição no concurso anunciado pelo Diretor geral, conforme destaca o Artigo 203: 

“Art. 203. Os candidatos, para serem admitidos á inscripção, deverão 
provar: 
§1º. Maioridade legal; 
§ 2º. Saúde regular; 
§3º. Vaccinação; 
§4º. Boa conduta moral e civil” (MATO GROSSO, 1896, p. 126). 

Apenas a título de debate, no que tange à exigência prevista no parágrafo primeiro do 

artigo 203 em destaque, a época considerava a menoridade legal para fins penais,  crianças 

com idade a partir de 9 anos, no caso de ocorrência de crimes, serem responsabilizadas da 

mesma forma como os adultos quando cometiam delitos e infrações.18  Por sua vez, o 

Regulamento da Escola Normal, editado no ano de 1914, apresentava no artigo 32, a 

exigência de idade mínima de 14 anos para as mulheres e 15 anos para os homens, para os 

fins de inscrição na Escola Normal, salvo se já provido da cadeira da instrução primária, 

sendo assim, excepcionada a exigência da idade mínima. 

                                                           
18 Pelo Código Penal de 1890, criado após a queda do Império, crianças podiam ser levadas aos tribunais a partir 
dos 9 anos. Somente em 12 de outubro de 1927, no palácio do Catete, o presidente Washington Luiz assinava 
uma lei que ficaria conhecida como Código de Menores onde estabeleceu que o jovem é penalmente inimputável 
até os 17 anos e que somente a partir dos 18 responde por seus crimes e poder ser condenado à prisão. O Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) – uma espécie de filhote do Código de Menores que nasceu em 1990 
estabelece a menoridade em idade de 18 anos completos (BRASIL, 2015). 
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Os requisitos do artigo 203 do Regulamento seriam comprovados mediante a entrega 

dos seguintes documentos: certidão de idade, ou qualquer documento idôneo que suprisse a 

demonstração efetiva da maioridade legal; atestado médico de comprovação de saúde regular 

e vacinação, e por fim, o documento escrito e subscrito por terceiros, público ou particular, 

que comprovasse a conduta moral e civil do candidato à carreira pública de magistério. Nas 

fontes localizadas no Arquivo Público do Estado de Mato Grosso fica evidenciado o 

cumprimento dessa exigência no Concurso público realizado em 1908 para provimento 

efetivo das cadeiras do magistério, conforme demonstra a Figura 4. 

 

Figura 4 - Atestado de Idoneidade, 1909. 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 

 

O documento revela uma das exigências do Artigo 206, específica para as mulheres 

que fossem se inscrever no concurso público consistente nas seguintes documentações: se 

solteira, documento idôneo de autorização emitida pelo pai, ou se fosse órfã, autorização do 

tutor; se casada, autorização emitida pelo marido; as viúvas deveriam apresentar a certidão de 

óbito do marido, e as divorciadas, a certidão da sentença de separação conjugal, devidamente 

transitada em julgado. 

O concurso realizado entre os anos de 1908/1909 comprova o cumprimento de referida 

prescrição oficial, quando a candidata, por ser mulher e solteira, juntou no ato do 

Attesto sob minha palavra de honra, que D. 
Esmeraldina da Silva Paes tem 16 anos de 
idade completos, por ter eu sido seu padrinho 
no de 1892, cujo baptisamento foi celebrado na 
Igreja do São Gonçalo desta Capital naquele 
anno.         E por ter disso certeza passo o 
presente. 
Cuyába, 19 de janeiro de 1909. 
Horacio Vaz Guimarães. 
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requerimento de inscrição a seguinte declaração subscrita pelo seu genitor, demonstrado na 

Figura 5. 

 

Figura 5 -  Consentimento do genitor da candidata - 1909 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 

  

A figura 5 destaca que em relação às mulheres, a obrigatoriedade de instruir com 

documentos tidos por “autorização” ou “consentimento” se fazia necessário em decorrência 

da compreensão de que a mulher era considerada relativamente incapaz, necessitando da 

documentação necessária para suprir a incapacidade imposta pela lei. 

Adiante, o Regulamento de 1896 ainda apresentava rol taxativo acerca das pessoas que 

não poderiam se candidatar ao magistério, e conforme previsão do Artigo 208, não poderiam 

se inscrever no concurso os condenados por crime “deprimente”, sendo referida consideração 

dentro da esfera da administração pública, os que perderam o cargo de professor em 

decorrência de processo disciplinar; aqueles que foram condenados por crimes contra a moral 

e os bons costumes, e ainda, os acometidos de “defeitos físicos” ou doença que 

impossibilitava o exercício da docência. Verifica-se a hipótese de exclusão dos deficientes 

físicos e ainda, aqueles que por algum motivo, eram portadores de alguma doença (note-se 

que o Regulamento é subjetivo neste ponto, trazendo apenas a previsão genérica de 

incapacidade para o exercício do magistério). 

Ex.
Mo

 Senr. Dr. Director Geral da Instituição 
Publica. 
Consinto que minha filha Esmeraldina da Silva 
Paes se inscreva ao concurso para provimento 
effetivo da escola mixta elementar da povoação do 
Coxipó do Ouro. 
Cuiabá, 12 de janeiro de 1909. 
Feliciano da Silva Paes. 
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Sobre a qualificação do candidato ao cargo de magistério, o Regulamento de 1896 

(que igualmente regulamentou o edital de concurso público editado em 04 de dezembro de 

1908), não apresentava com clareza o grau de instrução mínimo do candidato, sendo que 

possivelmente, presume-se que o candidato ao exercício da docência deveria pelo menos ter 

frequentado a escola elementar. 

O Artigo 218 do Regulamento destaca a seguinte orientação: 

Art. 218. Se, annunciado um concurso, increver-se para elle um só 
candidato, será este examinado em um só dia; e, se o pretendente for 
normalista ou humanista, será effectivamente nomeado independente 
de exame (MATO GROSSO, 1896, p. 126). 

Neste caso, o candidato que não tivesse frequentado a Escola Normal (que, ressalta-se, 

neste período ainda estava no seu início e atendia um público muito pequeno), deveria ser 

submetido ao concurso, onde iriam ser cobrados os pontos sorteados no dia do exame, 

referente ao Programa do ensino elementar ou do ensino complementar, sendo este último, 

destinado somente aos candidatos que estavam na disputa pelo exercício da docência na 

escola complementar. 

O professor da Primeira República, embora fosse efetivado mediante a realização de 

concurso público, sofria diversas exigências administrativas, o que demonstrava certa 

precariedade de pessoal administrativo nas escolas, bem como, o retrato do período histórico 

em debate. Dentre as exigências, consta que, o professor uma vez nomeado para o exercício 

do professorado primário effetivo ou vitalício, tinha a obrigação de manter a frequência 

escolar, com um quórum mínimo de vinte alunos frequentes. 

O artigo 221 do Regulamento, dispunha que, caso durante o período de seis meses 

consecutivos, a escola fosse frequentada por um público estudantil inferior a vinte alunos, o 

professor sofreria sanção na sua própria remuneração: 

Art. 221. O professor primário effectivo ou vitalício, cuja escola fôr 
frequentada, durante seiz meses consecutivos, por menos de vinte 
alumnos, perceberá somente metade dos vencimentos do logar, salvo 
se provar concludentemente que o facto se dá por motivo 
independente de sua vontade (MATO GROSSO, 1896, p. 129). 

Fica evidenciado que a administração pública por meio do Regulamento, visava 

estabelecer um padrão de conduta aos professores. Caso um aluno viesse a “desistir” de 

frequentar a escola, a primeira hipótese que se levantava era a ineficiência ou descaso do 

professor primário, atribuindo a ele toda e qualquer reponsabilidade. Nesses termos, o 

professor deveria se esforçar para tornar o ensino prático, acessível e ainda, deveria provocar 
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interesse nos alunos, sem o excesso de exercícios que apenas despertavam fadiga e desgosto 

com a escola.  

Vale lembrar que neste período, os professores sofriam inúmeras dificuldades e a 

grande maioria não dispunha de capacitação necessária para o bom desempenho da função 

docente na sala de aula. Além de ensinar com maestria e manter a frequência regular dos 

alunos, o Regulamento (1896) ainda dispunha que, caso a escola fosse frequentada por um 

número inferior de 10 alunos, seriam encerradas temporariamente as suas atividades e o 

professor não receberia nenhuma remuneração.  

No entanto, se fosse constatado por meio de provas e indícios que o fechamento da 

escola em decorrência de pouca frequência dos alunos se deu por sua responsabilidade, caso o 

professor contasse com mais de dois anos efetivos no exercício de magistério, a 

Administração Pública tinha a obrigatoriedade por lei, de aproveitá-lo em outra função 

administrativa até que fosse reintegrado em outra escola no exercício de sua função docente 

(artigo 224 do Regulamento de 1896). 

Observa-se ainda que, caso houvesse necessidade de substituição temporária ou 

definitiva do professor da escola primária (exemplo: casos de moléstia), poderia exercer em 

seu lugar, em última hipótese, qualquer pessoa idônea e de reconhecida capacidade para o 

exercício do magistério. Em outras palavras, pessoas sem prévia qualificação poderiam 

exercer a função docente, reforçando assim, o tão propalado descrédito no ensino primário 

pela sociedade da época. 

Acerca da estabilidade do professor primário, o Regulamento dispõe de três requisitos 

essenciais para que a Administração Pública reconhecesse a vitaliciedade do exercício da 

docência pública: ter sido nomeado mediante realização de concurso público; possuir cinco 

anos de exercício contínuo do magistério e por fim, ter aprovado no mesmo período de tempo, 

o total de quarenta alunos em exame. Neste caso, abria-se exceção à exigência de realização 

de concurso público aos professores que previamente tivessem obtido diploma do curso 

Humanista ou tivessem concluído o curso Normal. 

Por sua vez, o exercício do magistério era incompatível com o exercício da advocacia 

e o professor não poderia cumular o exercício do professorado no secundário, ou qualquer 

outra profissão que impedisse o regular cumprimento dos seus deveres acadêmicos. Os 

professores primários dos primeiros anos de escolarização da Primeira República no Estado 

de Mato Grosso ainda deveriam obrigatoriamente se atentar aos seguintes deveres: 



95 
 

 
 

(...) § 1º. Comparecer pontualmente á escola decentemente trajado, e 
proceder aos trabalhos escolares nos termos do respectivo regimento; 
§ 2º. Manter a ordem, disciplina e regularidade no ensino escolar; 
§ 3º. Inspirar a seus discípulos o amor e applicação ao estudo, e 
imprimir-lhes no anno, mais pelo exemplo do que pela palavra, o 
amor ao bem e o horror ao mal; 
§ 6º. Fazer todas as requisições que julgar convenientes, no sentido de 
melhorar a escola a seu cargo; 
§ 8º. Zelar do material da escola a seu cargo, sendo responsável pelo 
seu desapparecimento ou deterioração culpável; 
§ 12º. Enviar á secretaria da instrucção, no fim de cada mez e por 
intermédio do inspector escolar, os dados estatísticos da sua escola 
(...) (MATO GROSSO, 1896, p. 133). 

Mais uma vez fica claramente explícito que o professor, além de exercer a função 

docente em sala de aula, tinha que ministrar os conteúdos programáticos de forma atrativa, e 

ainda, lidar com todas as exigências morais, realizando as funções de caráter administrativo, 

devendo elaborar relatórios, cuidar do mobiliário e dos diversos materiais utilizados pelos 

alunos, dentre outras responsabilidades. Analisando as obrigações exigidas, compreende-se 

que o professor exercia funções muito além do ensino-aprendizagem, refletindo a nítida 

ausência de recursos humanos para realizar as demais atividades inerentes ao espaço escolar.  

O professor primário ainda poderia sofrer diversas sanções de cunho administrativo, 

sendo as penas variáveis entre admoestação ou repreensão até a perda do cargo, caso não 

cumprisse, por exemplo, o horário de aula no período estabelecido no regimento (conforme 

anteriormente destacado, o professor tinha que cumprir rigorosamente os horários de início e 

término das aulas, e ainda, cumprir com a previsão de carga horária a ser trabalhada na rotina 

escolar – vide programa escolar). As penas administrativas deveriam atender à razoabilidade 

(gradação) e a proporcionalidade de acordo com a falta cometida pelo docente, reservando-se 

assim as penas mais graves para o caso de reincidência do professor na conduta anteriormente 

já sancionada. 

De uma análise geral das sanções previstas no Regulamento de 1896, observa-se que a 

grande maioria tinha conotação moral. O professor desde a sua admissão deveria primar por 

uma conduta moral ilibada, exemplar e de respeito com os alunos, devendo sempre dar bons 

exemplos, tendo em vista que o exercício da docência neste período era encarado como um 

verdadeiro sacerdócio.  

O professor da Primeira República deveria ser digno do exercício do “mister de 

professor”, em nenhuma hipótese poderia fomentar a imoralidade ou conduta violadora dos 

bons costumes sociais. Entretanto, acerca da remuneração, o Regulamento assim dispunha, 

conforme demonstrado na Figura 6. 
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Figura 6 - Tabela de vencimentos de professor 1896, p. 155. 

 
Fonte: Instituto Memória de Mato Grosso. 

 

A tabela de vencimento aponta que a remuneração dos professores das escolas 

elementares ou de 1º Grau era bem inferior se comparado com os professores das escolas de 

2º Grau e demais professores especializados. Ou seja, tanto o ordenado, como a gratificação, 

sendo ambos devidamente somados, ao final restava a nítida discrepância e diferenciação da 

remuneração total dos professores especializados atuantes no ensino complementar.  Os dados 

coadunam com a ausência de recursos financeiros que o Estado de Mato Grosso enfrentava no 

período, porém, igualmente demonstra o contrassenso com os discursos presidenciais ecoados 

todos os anos na sede da Assembleia Legislativa Estadual. 

Leite (1970) destaca que o ensino matogrossense continuava descuidado e incerto, 

sendo que todos os Presidentes e as autoridades encarregadas da instrução assinalavam as 

dificuldades que enfrentavam, conforme destaca a mensagem presidencial de Antonio Cezário 

de Figueiredo (1897): 

 
Não há dúvida que muito importa à difusão do ensino a 
multiplicação das escolas; mas é preciso também que elas não se 
tornem meras sinecuras para os seus professores, por falta de 
frequência, burlando-se assim o intuito do governo, com útil 
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gravame para os cofres públicos, inconveniente este que, além de 
outro, só se pode constatar em vista de uma boa estatística desse 
ramo do serviço público (LEITE, 1970, p. 111). 

 

Outros Presidentes do Estado, como Antonio Paes de Barros, também destacado por 

Leite (1970), admitia que o ramo da educação primária estava exigindo algumas reformas e 

apesar de reconhecer que as condições financeiras do Estado não comportavam despesas, ao 

mesmo tempo, destacava a ausência de pessoal habilitado para a regência das escolas 

primárias, acrescidos à falta de vocação de muitos profissionais do magistério.  

O que se alçava por meio da mensagem do Presidente Pedro Leite Osório, mais uma 

vez citado por Leite (1970), demonstrava que as escolas públicas desse período, em geral 

eram regidas por professores mal preparados e sem a indispensável vocação para o 

magistério, longe de satisfazer as necessidades das crianças que frequentavam a escola.  

Certamente, outro resultado não seria alcançado, em virtude do pouco investimento conferido 

a grande maioria dos professores que atuavam na escola pública primária, considerando que o 

maior número de escolas eram as Isoladas nas zonas urbanas e rurais. Neste cenário, os 

professores apenas perpetuavam as experiências mal sucedidas do período do Império. 

Em concordância, merece destaque os dados estatísticos apresentados nos estudos de 

Leite (1970) onde ressalta que no ano de 1899, a frequência contabilizada era de 1.808 (mil 

oitocentos e oito) alunos, sendo que 1.255 (mil duzentos e cinquenta e cinco) eram do sexo 

masculino e 553 (quinhentos e cinquenta e três) eram do sexo feminino. Neste ano, o Estado 

de Mato Grosso contava com 59 escolas públicas, sendo 15 para meninos, 15 para meninas e 

29 Escolas Mistas. Comparados com os números levantados no ano anterior (1898) houve um 

acréscimo significativo de 227 alunos (ou seja, em 1898 a frequência era de apenas 1.581 – 

mil quinhentos e oitenta e um). 

Porém, no ano de 1900 o Estado contava com 62 escolas, dos quais 57 eram 

elementares ou do 1º Grau e 5 complementares, observa-se que mais de 90% (noventa por 

cento) eram escolas com professores de 1º Grau que recebiam o valor de 1:000$000 (Um 

milhão de réis), sendo que este valor somente era alçado com o recebimento de gratificação e 

ainda correspondia à remuneração anual do professor. 

Leite (1970) continua destacando que no ano de 1909 funcionaram 70 (setenta) escolas 

e matricularam-se 2.678 (dois mil seiscentos e setenta e oito) alunos, sendo 1.562 (um mil 

quinhentos e sessenta e dois) meninos e 1.116 (um mil cento e dezesseis) meninas, não 

incluindo a matrícula de 22 escolas, cujos professores não remeteram os respectivos mapas, 

sendo que a referida conduta era habitual de muitos docentes, que em decorrência da 
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distância, baixa remuneração e as demais funções administrativas que eram obrigados a 

realizar, dificultavam o envio de documentos para os fins de levantamento de dados 

estatísticos. 

 

3.2 - Analisando as fontes... 

 

Em decorrência da proclamação da República, os Estados da federação ganharam 

“força” e autoridade para regulamentar o ensino público local, devendo sobretudo a Instrução 

Pública ser organizada sob os ideários da Primeira República: promover o ensino obrigatório, 

gratuito e com professores qualificados para elevar os índices de alfabetização da população. 

Neste contexto, visando imprimir seriedade e selecionar pessoas capacitadas para o 

exercício da docência, o Regulamento de 1896 também apresentava os critérios que deveriam 

ser observados pelos governantes de Mato Grosso, especialmente no que se refere ao 

provimento e supressão das cadeiras do ensino primário, objeto da pesquisa 

O Regulamento de 1896 destaca que: 

“Art. 200. O provimento effectivo das cadeiras de ensino primário e 
complementar só terá logar por meio de concurso realizado perante a 
directoria geral da instrucção publica” (MATO GROSSO, 1896, p. 
125/126). 

A Administração pública, com base no princípio da impessoalidade19, almejava, 

sobretudo, contratar professores que não seriam apenas “indicados” por familiares ou 

funcionários do Estado, mas iriam ser efetivados no cargo público mediante prévia aprovação 

nos exames que lhe seriam aplicados, conforme os conhecimentos necessários e exigidos para 

o exercício da docência. Os concursos públicos eram realizados mediante prévia autorização 

do Presidente de Estado, e mediante a vacância de escolas existentes ou criadas que 

necessitavam de professor. 

O artigo 201 do Regulamento de 1896, também apresentava a periodicidade de 

realização do concurso: no início de dezembro de cada ano, o diretor anunciaria o certame, 

devendo ser observado o prazo máximo de 90 (noventa) dias para o preenchimento das 

                                                           
19 O princípio da impessoalidade foi inserido expressamente no texto normativo legal com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, onde, apresenta no seu artigo 37 diversos princípios que deverão ser observados 
pela administração pública, dentre eles, a impessoalidade, que reflete diretamente na obrigatoriedade de 
realização de concurso público para os fins de contratação de pessoal para exercer as funções de 
responsabilidade do Estado. No período em estudo, tem-se que o princípio, muito embora não tivesse previsão 
expressa na lei, já estava inserido, implicitamente, na concepção do novo estado de direito que surgiu com a 
proclamação da República no Brasil. 
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cadeiras vagas indicadas em edital.  Neste sentido, em atendimento ao previsto no dispositivo 

legal em apreço, o edital da Instrução Pública (juntado nos anexos da pesquisa) nos permite 

compreender que o Processo de Concurso Público para o Provimento Efetivo da Escola Mista 

Elementar do Coxipó do Ouro obedeceu à regularidade determinada na legislação. 

O Edital consta de quatro páginas que regulamenta o respectivo concurso destacando a 

vacância nas Escolas e sua localização conforme indicado no Quadro 10. Ao final, conforme a 

Figura 7, podemos observar que a data da abertura do exame obedece criteriosamente à 

periocidade conforme consta no documento. 

 

Figura 7 -  Edital do Concurso Público, 1909, p. 3 (verso) 

 
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 

 

Cumpre ainda observar que o Edital foi publicado com a relação das respectivas 

cadeiras da Instrução Primária que deveriam ser preenchidas, destacadas no Quadro 10. 

 

 

Quadro 10 - Relação das cadeiras das Escolas de MT, 1909. 
Localidade/Cidade Público escolar 

A conhecimento de todos, lavro o presente edital, que 
será publicado pela imprensa oficial. Secretaria de 
Instrução Pública em Cuiabá, quatro de Dezembro de 
mil novecentos e oito. Assignado o Secretario, Isác 
Póvoas. 
Confere. 
O Amannuense 
José Jacinto de Moraes Naromor. 
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Poconé 1 Escola Complementar para o sexo masculino e 2 
escolas elementares, sendo 1 para meninos e outra 
para meninas 

São Luiz de Cáceres 1 para o sexo masculino e outra para o sexo feminino 
Corumbá Masculino 
Matto Grosso Masculino 
Santa’Anna do Paranahyba 1 para o sexo masculino e outra para o sexo feminino 
Villa do Livramento Feminino 
Villa do Melgaço 1 para o sexo masculino e outra para o sexo feminino 
Villa do Santo Antonio do Rio Abaixo 1 para o sexo masculino e outra para o sexo feminino 
Villa do Rosário Feminino 
Villa do Diamantino 1 para o sexo masculino e outra para o sexo feminino 
Villa de Miranda 1 para o sexo masculino e outra para o sexo feminino 
Villa do Nioac 1 para o sexo masculino e outra para o sexo feminino 
Villa do Coxim Mixta 
Villa de Campo-Grande Mixta 
Villa de Bella-Vista Mixta 
Freguesia de Chapada Mixta 
Freguesia da Guia Mixta 
Freguesia de Aquidauana Mixta 
Povoação de Barranco Alto Mixta 
Povoação do Rio dos Bugres Mixta 
Povoação de Bom Sucesso Mixta 
Povoação de Bonito Mixta 
Povoação de Cavallo Mixta 
Colônia Isabel Mixta 
Capim Branco Mixta 
Povoação de Coxipó do Ouro Mixta 
Povoação de Castello Mixta 
Povoação do Coxipó da Ponte Mixta 
Povoação de Caracol Mixta 
Povoação do Forte de Coimbra Mixta 
Povoação do Guaporé Mixta 
Povoação de Mello Taques Mixta 
Povoação de Morro-Grande Mixta 
Povoação de Passagem da Conceição Mixta 
Povoação do Poço Mixta 
Povoação do Pirisal Mixta 
Povoação da Ponte Alta Mixta 
Povoação do Pantanal Mixta 
Povoação da Raizama Mixta 
Povoação do Registro do Araguaya Mixta 
Povoação do Ribeirão das Malas Mixta 
Povoação de Santa Rita do Uacomtuba Mixta 
Povoação do Santo Antonio do Rio Madeira Mixta 
Povoação de São Domingos Mixta 
Povoação de Santa Rita do Rio Pardo Mixta 
Povoação de Vacaria Mixta 

Fonte: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 

 

Merece destacar que dentre as mais de 46 (vagas) para a carreira docente, o edital 

disponibilizou apenas duas para as escolas complementares: uma em Poconé e a outra em 

Corumbá, sendo ambas para o público de meninos, e as demais vagas eram para professores 
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elementares, ou seja, para atuar com a população escolarizável de ensino obrigatório com 

idade de 7 a 10 anos de idade.  

Outro ponto importante é que as escolas eram Mixtas quando se tratava de Vilas, 

Freguesias ou Povoados, que em tese os referidos locais tinham um número menor de infantes 

com idade escolar, e desta forma, admitiam-se na mesma escola tanto meninos, quanto 

meninas. As cidades mais populosas, por sua vez, além de receberem escolas para 

atendimento setorizado (conforme o gênero da criança), ainda possuíam a viabilidade de 

instalação de Escolas Complementares, com objetivo de proporcionar a continuidade dos 

estudos do menor. 

É importante destacar que o Edital do concurso foi editado sob a égide do governo 

Pedro Celestino Correia da Costa, na ocasião, Presidente do Estado de Mato Grosso 

conhecido pelos atos realizados no que tange à expansão da Instrução Pública Primária em 

território matogrossense. Neste sentido não seria diferente reconhecer que a abertura de mais 

de 46 (quarenta e seis) vagas tinha a intenção de atender as necessidades da população do 

Estado que na época contava com uma extensão territorial de aproximadamente 1 (um) 

milhão e meio de quilômetros quadrados e ainda abrangia os territórios de Rondônia e Mato 

Grosso do Sul.20  

Com a abertura do Concurso, os candidatos deveriam se inscrever na sede da 

Secretaria da Instrução Pública, e mediante requerimento pessoal, instruído com os 

documentos já mencionados para que mediante apreciação da regularidade dos documentos 

ocorresse a efetiva publicação dos inscritos no Edital. 

 A documentação exigida no Artigo 203 do Regulamento de 1896, deveria ser 

apresentada mediante requerimento pessoal subscrito pelo próprio candidato e direcionado ao 

diretor geral, exigência esta que, conforme fontes inventariadas no arquivo público, foram 

regularmente cumpridas pela candidata Esmeraldina da Silva Paes, conforme aponta a Figura 

8.  

 

 

 

 

 
                                                           
20 O atual Estado de Mato Grosso passou por dois processos de divisão: o primeiro ocorrido em 1943, quando 
deu origem ao território de Guaporé, atual Estado de Rondônia, e por fim, adveio a Lei Complementar editada 
em 11 de outubro de 1977 pelo governo Ernesto Geisel dando origem ao Estado de Mato Grosso do Sul. 
(Adaptado do site de notícias www.g1.com.br). 
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Figura 8 -  Requerimento de inscrição Esmeraldina da Silva Paes, 1909 

 
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 

 

Após o requerimento, o responsável pelo concurso público procedeu o deferimento do 

pedido de inscrição, se manifestando sobre a inscrição realizada pela candidata Esmeraldina 

da Silva Paes, destacada na Figura 9. 

 

Figura 9 - Termo de Inscripção - 1909. 

 
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 

Ex.mo Sr Dr Estevão Alves Corrêa,  
Muito digno Director da Instrucção Publica. 
Abra-se a respectiva inscripção.  
Directoria Geral da Instrucção Publica em Cuiabá, 
27 de janeiro de 1909. 
Esmeraldina da Silva Paes, desejando inscriverse 
ao curso para provimento effectivo da escola mixta 
da povoação do Coxipó do Ouro vem 
respectivamente requerer a V. Exª despacho para 
que seu nome seja incluido na lista das candidatas 
aquele fim. Junto encontrará V. Exª as documentas 
exigidas pela lei. 
Nestes Termos. Pede Deferimento. 
Cuyabá 26 de janeiro de 1909. 
Esmeraldina da Silva Paes. 

Cópia - Termo de inscripção. Aos vinte e seis dias do mes 
janeiro de mil e novecentos e nove, nesta cidade de 
Cuiabá e secretaria da instruccção publica, compareceu à 
uma hora da tarde D. Esmeraldina da Silva Paes, 
declarando que achava-se presente afim de inscrever-se 
como candidata ao concurso para provimento effectivo da 
1ª escola mixta elementar da povoação do Coxipó do 
Ouro; do que para constar lavrei este termo. Eu, Isác 
Póvoas, Secretário o escrevi. (Assignado) Esmeraldina da 
Silva Paes. 
Confere. 
O preparador dos gabinetes. 
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O conteúdo programático referente aos tópicos do exame foi apresentado no Artigo 

211 do referido Regulamento: 

“Art. 211. Os concursos para o provimento effectivo das escolas 
primarias versarão sobre as matérias do curso elementar ou do 
complementar, conforme pertencer a um ou outro a cadeira que se 
tratar de prover” (MATO GROSSO, 1896, P. 127).  

As matérias objeto do exame seriam os conteúdos provenientes do curso elementar ou 

de 1º Grau, tendo em vista que, somente duas vagas foram ofertadas no Edital para o 

exercício da docência em curso complementar ou de 2º Grau. 

O Concurso deveria ser realizado em duas fases: prova escrita e prova oral, sendo que 

em ambos os casos, a banca examinadora designada pelo Presidente do Estado de Mato 

Grosso deveria sortear o conteúdo para cada candidato, com base nos 20 (vinte) pontos 

previamente formulados para o exame. As provas escritas poderiam ser idênticas a todos os 

candidatos e deveriam ser aplicadas no prazo máximo de duas horas, devendo ainda, com 

objetivo de identificação pessoal, serem datadas e assinadas pelo candidato. A prova escrita 

realizada pela candidata Esmeraldina (edital de 04 de dezembro de 1908), em destaque no 

próximo tópico da presente pesquisa, demonstra o cumprimento da referida obrigatoriedade. 

Em relação ao conteúdo é necessário reiterar a prescrição oficial inerente ao ensino 

elementar ou de 1º Grau, tendo em vista que no exame em evidência consta a informação na 

capa da prova que a candidata Esmeraldina realizava a prova para os fins de preenchimento da 

cadeira docente disponibilizada na “Escola Mixta do Cóxipo do Ouro”, conforme a Figura 10. 

 

Figura 10 - Concurso Escola Mixta Elementar Coxipó do Ouro, 1909. 

 
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 
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Conforme consta no edital e devidamente explicitada no Quadro 10, a única vaga 

disponível para o Povoado do Coxipó do Ouro era para atuar na 1ª Escola Elementar Mista 

(ou seja, para ambos os sexos), e assim, depreende-se que se tratava de uma única escola para 

o público de matrícula e frequência obrigatória, repita-se, os infantes de 7 (sete) a 10 (dez) 

anos de idade. Por se tratar de cadeira na carreira de magistério para o ensino elementar, as 

matérias que a candidata Esmeraldina deveria ter conhecimento, eram as mesmas que 

deveriam ser trabalhadas com os alunos em sala de aula, conforme já apresentado no Artigo 

10 do Regulamento.  

O artigo 213 explicita que os conteúdos eram sorteados no dia da realização do exame: 

“Art. 213. As provas do concurso serão escripta e oral, e versarão 
ambas sobre o assumpto do ponto sorteado. 
§ 1º. A prova escripta será comum para todos os candidatos, e feita no 
praso máximo de duas horas; devendo ser datada e assignada pelo 
respectivo concurrente” (MATO GROSSO, Decreto nº 152, 1896, art. 
213). 

Depreende-se que a previsão do conteúdo a ser avaliado seria sorteado somente no dia 

da prova, cabendo aos candidatos ter conhecimento de todos os pontos a serem cobrados.  Os 

Rituais do dia da prova também estavam previstos no Regulamento de 1896. A banca 

examinadora designada para os fins de realização do concurso de provimento das cadeiras de 

magistério, conforme previsão do artigo 209, deveria ser constituída por uma comissão a ser 

presidida pelo Diretor geral da Instrução Pública Primária e composta por dois examinadores 

nomeados pelo presidente do Estado de Mato Grosso. 

Os examinadores do concurso, por sua vez, conforme disposição do artigo 210, 

deveriam ser professores públicos, ou seja, privilegiava-se quem já estava no exercício da 

carreira docente, sendo que na falta de professores em exercício, poderiam ser designados 

terceiros, desde que demonstrassem conhecimentos (notório saber), e fossem igualmente 

imparciais e idôneos. 

Todos os atos do exame (prova escrita e prova oral) deveriam ser registrados em Ata 

própria de exame e, ao final, assinada por todos os componentes da banca avaliativa e pelos 

candidatos. Fato este que consta registrado conforme o documento inventariado na presente 

pesquisa, denominado “Acta dos exames prestados pelas Senhoras D. Esmeraldina da Silva 

Paes e Eucharis Marques de Arruda, para o provimento effectivo das escolas mixtas das 

povoações do Coxipó do Ouro e da Passagem da Conceição” (em anexo) e destacado no 

recorte conforme demonstra a Figura 19, sendo que o exame foi realizado no dia 11 de 

fevereiro de 1909 na sala do edifício onde funcionava o “Lyceu Cuiabano”. 
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A Banca examinadora era formada por três homens e apenas uma mulher, a D. Albina 

Valladares, conforme consta da ata dos exames, foi designada para apenas e tão somente, para 

avaliar as prendas domésticas das candidatas (até porque, referido feitio compõe o quadro de 

disciplinas a serem ensinadas para as meninas). Competia à Comissão examinadora 

previamente designada na véspera do exame, organizar 20 pontos (conteúdos), conforme o 

artigo 212, § único, que deveriam ser sorteados entre os candidatos, não podendo ter repetição 

de pontos para os candidatos subsequentes, e assim, visava garantir o “elemento surpresa” das 

avaliações. 

Após os procedimentos de abertura da sessão do concurso público, o presidente da 

banca, Doutor Estevão Alves Correa, deu início aos exames, realizando o sorteio dos pontos 

que seriam cobrados na prova, conforme destaca a Figura 19. 

Ao analisar a fonte, fica evidenciada a obediência ao ritual dos procedimentos 

adotados no concurso público e que o objetivo do certame era conferir imparcialidade e 

confiabilidade, que, ao final, resultariam no Provimento efetivo das cadeiras de magistério 

anteriormente destacado no Quadro 10. 

 

3.2.1 - A prova escrita 

 

Em busca de fontes que comprovassem a materialidade do exame atribuído aos 

candidatos do provimento efetivo da Instrução Pública Primaria, tivemos acesso ao que consta 

no Regulamento: uma Prova escrita seguida da Prova oral. O documento também revela que 

para o dia do exame seria disponibilizado o total de 20 Pontos que deveriam ser sorteados. 

Esses pontos correspondiam a todas as matérias e consequentemente aos conteúdos 

trabalhados na Instrução Pública escolar do Estado de Mato Grosso. 

No entanto, conforme aponta a Figura 19 (acta dos exames), o Ponto de número 15 foi 

sorteado para a realização da Prova escrita, destacando os seguintes conteúdos: Conjunção e 

suas espécies; Simplificação das frações ordinárias; Constituição Federal e Estadual, e suas 

respectivas datas de promulgação e as principais produções de Mato Grosso. Nota-se que as 

questões foram copiadas a mão do quadro negro, seguindo o ritual de cabeçalho com nome e 

data da aplicação, destacado na fonte abaixo. 
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Figura 11- Prova Escrita do Provimento effectivo da Escola Mixta Elementar  
do Coxipó do Ouro, 1909.  

 

 
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 

 
 
 
 
 
 

A Republica de Palmares.  
A mais de dois seculos empleno Brasil Colonial, existiu, um, 
durante cerca de 60 annos, uma communião de homens livres, 
regularmente organisada, com perto de 100:000 habitantes maior 
população que a das republicas gregas, fortes, energicas, dedicadas, 
a trabalhos agricolas. Era constituida por negros fugidos au 
cativeiro e homens de cor foragidos da justiça. Achava-se situada na 
parte superior do Rio S. Francisco na atual Cidade de Alagoas. 
Chamava-se Palmares por causa do extenso Palmeiral que em seu 
territorio havia. 
 
Ponto sorteado 15. 
 
Conjucções suas especies. Simplificações das françoes ordinarias. 
Constituição federal e estadual. Datas de suas promulgações. As 
prinsipaes producções de Matto Grosso. 
Conjuncção e palavra variavel que serve para ligar duas preposições 
ou juizo; divide-se nas seguintes classes capulativas, conclusivas, 
causaes, disjunctivas. 
Simplificação das fracções é passar traços para inutilisalas.  
Constituição federal foi promulgada 24 de fevereiro de 1891. 
Produções de Matto Grosso as principais são: do reino mineral: 
cobre, chumbo, estanho ferro, ouro, prata, diamante, brilhante: o 
estado de Matto Grosso que és mais rico. 
O reino animal, bois, vacas, cavallos, cobra sacuri, largato, jacaré, 
onça veado, tatu, lebres, coelho.  
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Figura 12 - Prova Escrita Escola Mixta Elementar do Coxipó do Ouro, 1909 – (verso) 
  

 
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 

 

Conforme o sorteio do “ponto 15”, a candidata Esmeraldina responde às questões 

sobre a Constituição Federal e Estadual e suas respectivas datas de promulgação, e ainda cita 

as principais produções do Estado de Mato Grosso à época, subdividindo a resposta em três 

tópicos: Reino mineral: cobre, chumbo, estanho, ferro, ouro, prata, diamante, brilhante; Reino 

animal: bois, vacas, cavalos, cabra, sucuri, lagarto, jacaré, onça, veados, tatú, coelho; e por 

fim, o Reino vegetal: seringa, baunilha, açúcar, milho, banana, mamão, feijão, arroz, café.  

Nas questões da Língua materna, o conteúdo se refere à conjunção e suas espécies, conforme 

exigência do ponto sorteado. Nesta questão fica evidenciado que a candidata não responde ao 

que lhe foi arguido, deixando em branco, como aponta o documento.  

Simplificar as seguintes fracções. 
1024 = 512 = 256 = 128 = 64 = 32 = 16 = _8_  
1152    576    288     144    72    36     18      9 
 
315 = _63_ = 21  
735     147     49 
 
 27             1620 
_6 0_   ___21_ 
1620     1620 
    3240_ 
    34020 
 
1 
3 x_5 x 12 x 27 x 24 = 34020 = 14010 = _855_ = 171 = _57_ 
18x 5 x 14 x 99         124740   62370    31185     623    2079 
       5 
 
   18 
              __5__ 
   90 
             _ 14__  
              360 
              90___ 
             1260 
             99__ 
             11340 
           11340__ 
          124440 
 
Cuyabá, 11 de fevereiro de 1908. 
Emeraldina da Silva Paes. 
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Como evidenciado nos capítulos anteriores, com a implantação dos Grupos Escolares 

em Mato Grosso, são instituídos novos Programas de ensino que definiam as matérias e os 

conteúdos que deveriam ser trabalhados pelo professor primário nas instituições de ensino. 

Entendemos que esses Programas são documentos que regulamentam e ditam normas 

entrelaçadas à cultura escolar que possivelmente emergem de conflitos de interesses e ideários 

políticos, sociais e econômicos da época. Os Programas de ensino, ainda podem indicar a 

possibilidade de diferentes pedagogias e a constituição dos processos e dinâmicas de 

funcionamento da Instrução Pública Primária matogrossense.  

Neste estudo, queremos destacar o trabalho do Grupo GHEMAT que se apresenta 

como campo fértil de pesquisas sobre o ensino de Matemática contribuindo sobremaneira para 

a compreensão das transformações ocorridas no âmbito dos saberes elementares matemáticos 

desde os tempos mais remotos, tendo como o modelo de excelência de escola primária os 

Grupos Escolares, implantados no Brasil a partir de São Paulo, nos anos de 1890 (PINTO, 

2014).  

No entanto, ao analisarmos as fontes  nos apoiamos mais uma vez nos estudos de Pinto 

que ao destacar os aspectos considerados por Chervel (1990) e Julia (2002), enfatiza que as 

permanências e descontinuidades marcam a história de uma disciplina escolar a partir dos 

documentos inventariados nos diversos Estados do país (PINTO, 2014, p. 48).  A autora ainda 

destaca que as pesquisas sinalizam para a importância da amplitude e alargamento de 

fronteiras e possibilidades de diálogo, para além do local, sobre questões inerentes ao ensino e 

aprendizagem da matemática escolar no ensino primário em contextos e épocas diferentes.  

Valente (2015) também destaca que as “matérias” caracterizam-se como saberes a 

serem ensinados e que a diversidade desses conteúdos, imbricados em Pedagogias podem 

resultar em normativas para a transmissão de uma cultura escolar que permite acesso aos 

níveis mais elevados do saber sistematizado (VALENTE, 2015, p. 197).   

No entanto, o exame aplicado aos candidatos à Cadeira da Instrução Pública Primária 

matogrossense contempla saberes elementares de Aritmética que segundo o autor, são 

considerados a base inicial de conhecimentos que devem ser organizados pelo professor e 

ensinados aos alunos dos primeiros anos de escolarização (2015, 197).  

Em relação ao conteúdo cobrado na Prova escrita, podemos observar que a questão de 

Aritmética contempla as frações ordinárias que de modo geral, são representadas pelas partes 

de uma unidade, como 1/2, 1/4, 2/5, para depois passar às chamadas decimais e fica 

evidenciado que candidata resolve o exercício que lhe é solicitado. Na questão ainda é 
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possível observar que o exercício de simplificação de frações não se aplica à nomeação dos 

termos da fração: numerador e denominador se remetem apenas à disposição de números 

abstratos, evidenciando o ensino da fração pela fração, pois não há nenhuma menção a coisas 

ou objetos, conforme sugere o Método intuitivo. No exercício também não fica evidenciado 

como a candidata procede à simplificação das frações, sem rigor, apenas se preocupando com 

o resultado da questão.  

Neste sentido, Pinto (2008) nos esclarece que ao longo do período republicano, no 

processo de escolarização, a Aritmética caracterizava-se mais como cálculo, valorizando a 

memória e a repetição de exercícios que concretizavam a importância da escrita na cultura 

escolar. Segundo a autora, considerado elemento fundamental para a manutenção do rigor, 

ordem e clareza da matemática elementar, uma ferramenta útil para o cultivo da mente e 

disciplinamento do espírito, apontado no fragmento da Prova, conforme destacado 

anteriormente na Figura 13. 

 

Figura 13: Recorte da Questão de Aritmética – Simplificação de frações  

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 

Simplificar as seguintes fracções. 
1024 = 512 = 256 = 128 = 64 = 32 = 16 = _8_  
1152    576    288     144    72    36     18      9 
 
315 = _63_ = 21  
735     147     49 
 
 27             1620 
_6 0_   ___21_ 
1620     1620 
    3240_ 
    34020 
 
1 
3 x_5 x 12 x 27 x 24 = 34020 = 14010 = _855_ = 171 = _57_ 
18x 5 x 14 x 99         124740   62370    31185     623    2079 
       5 
 
   18 
              __5__ 
   90 
             _ 14__  
              360 
              90___ 
             1260 
             99__ 
             11340 
           11340__ 
          124440 
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Na tentativa de enriquecer nosso estudo, inventariamos algumas fontes de outros 

estados da federação, com a intenção de destacar que o Estado de Mato Grosso mesmo 

distante pela extensão territorial em relação aos demais estados brasileiros apresentava certa 

proximidade em relação aos conteúdos exigidos em provas de concurso em outras regiões do 

país. Desta forma, visando localizar provas de concurso inventariadas por pesquisadores de 

outros Estados, obtivemos acesso ao Repositório de Conteúdo Virtual da UFSC21 base de 

dados do GHEMAT Brasil, onde encontramos provas de concurso para ingresso no 

Magistério aplicado nos Estados de São Paulo e Sergipe que se destacam pela similaridade do 

nosso objeto de pesquisa.  

A primeira fonte que localizamos para fins de estudos comparativos é a Prova de 

Concurso para Provimento Provisório da Escola Mista de Morro Azul no município do 

Tietê/SP realizada pela candidata Barbara Ferraz no ano de 1913, material físico disponível 

no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Observa-se que em relação ao ritual do concurso 

público, a prova aplicada no ano de 1913 para preenchimento da vaga para o Professor 

Provisório no munícipio de Tietê, igualmente ocorreu com a prova escrita e prova oral, 

mediante sorteio de pontos, e a candidata, ainda foi submetida a prova prática, sendo este o 

único ponto divergente com o rito de avaliação aplicado em Mato Grosso no ano de 1909. 

O exame para o cargo de Professor Provisório na Figura 14 destaca no cabeçalho as 

informações aos candidatos sobre a prova escrita e oral de Portuguêz e Arithmetica e os 

pontos sorteados, a comissão examinadora, os conceitos, média e pontuações auferidas pela 

candidata em cada uma das alternativas: 

 

Figura 14: Recorte da prova de concurso para o Professor Provisório Tietê - 1913.  

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo – Ghemat Brasil. 

                                                           
21 Repositório de conteúdo virtual da UFSC: https://repositorio.ufsc.br/handle. 
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Analisando o documento, percebe-se que a candidata Barbara Ferraz no que se refere 

ao tópico sorteado de Aritmética obteve nota 6 (seis) e o conteúdo da prova escrita destaca 

quatro perguntas, onde os cabeçalhos foram copiados de forma manual, tendo indícios de que 

foram transcritos pela candidata mediante “ditado” das perguntas.  No exame merece destaque 

especial a questão envolvendo o conteúdo de frações, onde a banca examinadora solicita uma 

questão, caso prático para fins de resolução pela candidata, conforme a Figura 15. O 

fragmento da Prova indica a presença do conteúdo de frações na prova realizada para o 

Provimento efetivo para a Instrução Pública Primária de Mato Grosso. 

  

Figura 15 -  Recorte do exame de Aritmética – 1913 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo – Ghemat Brasil. 

 

Pode-se constatar que houve correção da alternativa (simbolizado pela letra “E” em 

vermelho) evidenciando que a candidata não responde corretamente à questão.  É de fácil 

percepção que tanto os exames aplicados no Estado de Mato Grosso no ano de 1909, como a 

prova no Estado de São Paulo em 1913 possuem a simplicidade e ritos semelhantes de 

resolução das questões pelas candidatas. 

A principal diferença entre os exames é que na Prova escrita do Estado de Mato 

Grosso a candidata Esmeraldina não recebeu “casos” ou “exercícios” práticos para resolver, 

as fontes indicam a existência de uma questão dissertativa, na qual a candidata conceitua o 

ponto sorteado sobre a “simplificação de frações”. A Banca Examinadora enfatiza os saberes 

para ensinar relacionados à formação docente, quando o enunciado da questão cobra pontos 

genéricos de Aritmética, o que revela a finalidade ao avaliar os conhecimentos específicos 

sobre frações. No que se refere ao concurso público de São Paulo, as questões aplicadas pela 

Banca Examinadora destacam problemas de Aritmética para que os alunos resolvam. 

3º) Uma pessoa gastou 3/5 do que tinha e ainda lhe 
sobraram 15$000. Quanto tinha essa pessoa? 
(150$000)           15$000         
_______5            _____5                  E 
     50000             45$000 
  _____2 
              150$000 
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Entretanto, as questões de Aritmética estão diretamente relacionadas aos saberes a ensinar, 

aos conteúdos aplicados cotidianamente em sala durante as aulas de Matemática.  

A prova do Estado de Mato Grosso revela que o conteúdo da prova escrita estava 

ligado especificamente ao exercício da docência profissional, aos saberes para ensinar, 

exigindo vários temas gerais, intitulados na época de “pontos” que eram sorteados para que os 

candidatos pudessem dissertar e demonstrar o nível de conhecimento acerca da simplificação 

de frações. Por sua vez, as provas do Estado de São Paulo priorizavam os saberes a ensinar, os 

conteúdos aplicados aos alunos em sala de aula, com enunciados direcionando a resolução de 

exercícios. 

No período aproximado, destacamos também a Prova de Concurso do Ensino Primário 

realizada pela candidata Ilda Walois Galvão no ano de 1915 no Estado do Sergipe, sendo que 

no documento constam três questões de Aritmética versando sobre as operações de divisão e 

multiplicação, sendo que os saberes matemáticos se consistem em: divisão proporcional, 

multiplicação de valores, venda e lucro, conforme destaque na figura 16. 

 

Figura 16 - Recorte da prova de Aritmética - 1915 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de Sergipe – Ghemat Brasil. 

 
 

Pode-se observar também que a prova de concurso aplicada no Estado do Sergipe de 

forma semelhante à prova de concurso do Estado de São Paulo, apresenta a alternativa em 
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forma de resolução de problema, destacando mais uma vez a preocupação com os saberes a 

ensinar para as candidatas ao exercício da docência. 

Nos exames aqui destacados, observamos a simplicidade das questões e a priorização 

de cálculos aritméticos voltados para divisão, em forma de frações ordinárias, ou ainda em 

forma de dispositivo simples. Neste contexto, as frações eram conteúdo universal, base da 

escola primária e também conhecida como um saber escolar que associado às quatro 

operações é considerado um saber matemático mais complexo, quebrado, de alto nível, 

conceito difícil e complexo de ser abstraído, devendo ter auxílio de materiais para melhor 

compreensão.  

Posteriormente ao Concurso de 1909 é editado em Mato Grosso o Decreto nº 265 de 

22 de outubro de 1910 (Regulamento de 1910), que recomenda o ensino do cálculo aritmético 

sobre números inteiros e frações, devendo ser conteúdo obrigatório em todo território 

matogrossense onde houvesse uma escola primária. Caso o aluno residisse na capital do 

estado,  o ensino da Aritmética deveria ser ministrado até regra de três, inclusive, ensinando o 

sistema legal de pesos e medidas (PATROCÍNIO, 2016).  

No entanto, entende-se que no período delimitado pela pesquisa a Matemática que 

estava presente na escola primária era a Matemática escolar a ser ensinada, a partir de saberes 

elementares básicos, onde o professor aprendia e dominava determinado conteúdo para 

ensinar. Ou seja, a Matemática que ele devia aprender e dominar por meios de exercícios que 

posteriormente eram aplicados em sala de aula aos alunos. Neste contexto, a didática do 

professor se resumia ao método para ensinar os conteúdos que se constituíam de alguns 

elementos: a memorização, repetição e os exercícios necessários para trabalhar os saberes 

elementares de Matemática – saberes a ensinar. 

Para melhor entendimento, consideramos relevante neste estudo, definir o que 

denominamos de “saberes a ensinar” tendo como referência o conceito Hofstetter (2017). A 

autora de forma simplificada define a expressão por “conteúdos escolares e disciplinares” 

(HOFSTETTER, 2017, p. 18). Na mesma concepção, também nos apoiamos em Borer (2009) 

que conceitua como “os saberes emanados dos campos disciplinares de referência produzidos 

pelas disciplinas universitárias” (BORER apud Valente, 2017, p. 208).   

Nas análises até aqui realizadas, consideramos a expressão “Matemática a ensinar”, 

especificamente ligada aos saberes objetivados e normatizados nas fontes e documentos 

oficiais de Mato Grosso que norteiam essa pesquisa. 
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As fontes apontam vestígios de que o período da Primeira República objetivava os 

saberes a ensinar, ficando evidenciado que um dos principais intentos das bancas 

examinadores era justamente auferir se as candidatas tinham conhecimento dos conteúdos que 

deveriam ser trabalhados em sala de aula.  

Segundo Valente (2017) os estudos de Hofstetter e Schneuwly (2009) nos permite 

compreender a caracterização do “saberes a ensinar” ou a “Matemática a ensinar” que 

constitui o fazer pedagógico e envolve segundo os autores, os saberes formalizados, 

objetivados e passíveis de serem estudados na análise de seu papel nas profissões do ensino e 

da formação (HOFSTETTER E SCHNEUWLY, 2009, p. 18 apud VALENTE, 2017, p. 215).  

Refere-se também aos processos, dinâmicas, apropriações e sistematizações que 

podem ser extraídas de prescrições oficiais e documentos escolares como a legislação, 

Regulamentos da Instrução Pública, Programas de ensino, Livros Didáticos, Manuais e 

Revistas pedagógicas, dentre outros.  

Tudo indica que as fontes analisadas se centram nos saberes para a ensinar e para 

ensinar conforme retratado nos estudos de Valente (2017), com o surgimento da Escola 

Normal a Matemática estudada pelos professores começa a ganhar novos contornos e 

enfatizava o currículo de formação indicando rubricas a ensinar, saberes estes que eram 

oficializados nas prescrições oficiais. O autor ainda afirma que o currículo de formação 

matemática muda com o tempo e tem a sua forma mais acabada até finais do século XIX, 

quando se aproxima mais da Matemática ensinada no curso secundário, e assim, na década 

final do século XIX, com a emergência dos Grupos Escolares e a vaga intuitiva, há uma 

modificação no panorama aqui retratado para formação dos professores para o curso primário 

(VALENTE, 2017, p. 215). 

Pinto (2017) destaca que na condução da escola primária, diferentes matrizes 

pedagógicas deixaram suas marcas, seja nos saberes a ensinar, seja nos saberes para ensinar. 

A autora ainda destaca que nesses últimos, saberes de referência profissional do ensino 

primário, vestígios de uma pedagogia geral, orientada pela filosofia, para uma pedagogia 

científica sob a égide da psicologia instrumental. Referidos saberes tratam-se de 

conhecimentos que deveriam proporcionar aos professores uma formação de qualidade 

(PINTO, 2017, p. 200).  

Diante dos estudos aqui empreendidos os saberes para ensinar, mesmo que 

superficialmente, estavam presentes na Instrução Pública Primária de Mato Grosso, somente a 

partir da década de 1920 se observa o início da expansão desse saber profissional, conforme já 
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destacado no Capítulo 2. Com a implantação da Escola Normal os saberes para ensinar foram 

inseridos na qualificação dos professores que eram formados em referidas escolas. 

Pinto (2017) ainda relata que se trata de tempos em que a formação de normalistas deu 

um espaço importante nos métodos, às didáticas e aos modos e processos de ensinar as 

matérias, fundamento teoricamente às práticas de estágio levadas a efeito nos cursos de 

formação de professores para o ensino primário (PINTO, 2017, p. 201). 

A formação matemática dos professores primários que, desde os anos de 1920, dava 

lugar de destaque às disciplinas de ofício, como metodologias e práticas de ensino, em relação 

às disciplinas de formação geral, como a álgebra, geometria dentre outros, imprimia novos 

contornos aos saberes considerados necessários para as normalistas exercerem sua docência 

(Pinto, 2017, p. 204). Compreende-se assim, que somente anos mais tarde, em meados do 

século XX, houve espaço profissional no currículo de formação das normalistas visando à 

relação entre teoria e prática. 

Imperioso destacar que os Programas de ensino oficiais da época do concurso público 

sob investigação não indicavam nenhum livro obrigatório. De certo, entende-se que tanto no 

Estado de Mato Grosso, como nos demais Estados onde obtivemos as provas de concurso 

aqui analisadas (São Paulo e Sergipe), os exames priorizavam os conteúdos matemáticos a 

ensinar, não se preocupando em avaliar conteúdos para ensinar, conforme citado nos estudos 

de Camara e Felisberto (2017). Rui Barbosa prelecionava que se tornava extremamente 

necessário reorganizar o ensino, principalmente no que diz respeito aos Programas afirmando 

que o ensino do modo como estava organizado, fazia com que o ser humano fosse submetido 

pela escola a um processo de coação tenaz, de sistemático atrofiamento (2017, p. 19). 

Merece pontuar ainda, que França (2016) em análise aos cadernos escolares 

inventariados22 destaca que os saberes aritméticos analisados permitiram entrever os 

programas desenvolvidos na classe do curso normal no ano de 1915, dando ainda a percepção 

do como e para que era ensinada a Aritmética nos tempos idos de 1915, quando se exigia 

grande quantidade de exercícios que deveriam ser resolvidos com a apresentação de respostas 

com valores exatos. 

As referências de tempos próximos nos permite compreender as práticas da disciplina 

de Matemática nas primeiras décadas do século XX e desta forma podemos compreender que 

até a década de 1920, pouco (ou não) era utilizado o método intuitivo, primando pela 

repetição e resposta exata de cálculos envolvendo o conteúdo de frações (que eram 
                                                           
22 A autora realiza pesquisa integral do caderno de Janina Souza (2015), localizado no Instituto Histórico e 
Geográfico de Paranaguá/PR. 
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considerados conteúdos básicos da escola primária), sendo que a Matemática do período de 

estudo era aquela que o professor aprendia e tinha que dominar para ensinar o seu aluno. 

Adiante, destacamos que a Prova escrita (realizada pela candidata Esmeraldina), 

semelhante às outras provas comparadas nesta pesquisa, foi previamente rubricada por todos 

os membros da Banca examinadora (no total de quatro membros) e ao final assinada pela 

candidata que procedeu à resposta das questões.  Por conseguinte, conforme determina o 

Edital ao término da Prova escrita, as candidatas foram submetidas à Prova oral, em destaque 

na Figura 17 que apresenta fragmentos dos atos realizados no dia do exame. 

 

Figura 17 -  Acta dos Exames (11/02/1909) 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 

 
 

(...) Dando-se começo aos exames é extrahido da urna pela 
candidata D. Eucharis Marques de Arruda o ponto numero quinze 
para a prova escripta “que dizia: Conjuncções e suas espécies. 
Simplificação das fracções ordinárias. Constituições federal e 
estadoal. Datas de suas promulgações, As principaes producções 
de Matto-Grosso.”  Formulada esta prova em folha de papel 
previamente rubricada pelos membros da Commissão e entregue 
à mesa, prosseguiu se os trabalhos na parte referente à prova oral, 
que prolongou-se até as três horas da tarde, sendo ambas as 
candidatas arguidas sucessivamente por todos os membros da 
aludida comissão sobre os pontos que lhes cabiam por sorte. 
Finalmente, tratando-se da prelecção a que se refere a vigente 
regulamento da Instrucção Pública, discorreram as examinandas 
sobre o ponto escolhido pela comissão examinadora. Concluidos 
assim estes trabalhados, passou a referida comissão a 
Conferenciar a portas fechadas sobre o merecimento das provas, 
colhendo se da votação que se procedeu o resultado (...) 



117 
 

 
 

Os indícios apontam que os Pontos da Prova oral foram igualmente sorteados, assim 

como os pontos da Prova escrita, conforme destaca o artigo 213, § 2º do Regulamento de 

1896: 

§ 2º. A prova oral far-se-á por arguição reciproca entre os candidatos, 
por espaço de meia hora para cada um; podendo ainda qualquer dos 
membros da comissão examinadora interrogá-los sobre o assumpto do 
ponto sorteado. Finda a arguição, cada candidato fará uma prelecção 
de um quarto de hora sobre qualquer ponto do programma, escolhidos 
pelos examinadores dentre os que não tenham sido ainda sorteados 
(MATO GROSSO, 1896, Art. 213). 

Valente (2003) ainda destaca que a tradição dessa forma de avaliar, concebe a ideia de 

que “justiça, rigor e imparcialidade” vêm junto com professores que não conhecem os alunos 

que serão avaliados. E esse processo, segundo o autor pode se dar em diferentes etapas: ora 

para ir para a série seguinte, ora para encerrar um grau de ensino, ora para ingressar nos 

diferentes níveis de escolaridade, e neste caso específico, na Cadeira para a Instrução Pública 

Primária de Mato Grosso. 

Por fim, consta do ritual do dia do exame que, após a realização de arguições pela 

Banca examinadora, as candidatas se retiraram da sala e as deliberações acerca do 

“merecimento” das provas realizadas ocorreram a “portas fechadas”, com votação de todos os 

presentes, conferindo-se o resultado, mostrado no fragmento da Ata abaixo, apontado na 

Figura 18. 

 

Figura 18 - Resultado das Provas realizadas (11/02/1909) 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 

(...) “Em vista das provas escripta oral e pratica exibidas pelas Senhoras 
D. D. Esmeraldina da Silva Paes e Eucharis Marques de Arruda, em 
exame para o provimento effectivo das escolas mixtas das povoações do 
Coxipó do Ouro e da Passagem da Conceição é a Comissão examinadora 
de parece que as mesmas sejam aprovadas” (...) 
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Conforme aponta o documento, ambas as candidatas foram admitidas ao Cargo da 

carreira de Magistério e atuaram junto às Escolas Elementares Mistas, sendo que   

Esmeraldina da Silva Paes teve sua lotação na Povoação do Coxipó do Ouro e Eucharis 

Marques de Arruda lotada na Povoação da Passagem da Conceição. Esclarecemos que a prova 

escrita realizada pela candidata Eucharis não foi localizada para fins de apreciação. 

As fontes revelam neste momento, o cumprimento fiel de todos os requisitos previstos 

no Regulamento de 1896 para fins de provimento das cadeiras de magistério, especialmente 

no que se refere ao momento da realização do exame com as candidatas ao cargo. Desde a 

publicação do Edital do concurso (dentro do período regulamentar de periodicidade) até a 

realização das Provas escrita e oral com as candidatas, a Banca examinadora nomeada para os 

fins de conduzir a avaliação, demonstram os rituais e a cultura escolar do período da Primeira 

República matogrossense. Cumpre ainda observar que embora a recomendação do Regimento 

de 1896 prescrever a obrigatoriedade de observância do método intuitivo, as fontes 

inventariadas não revelam a efetividade da adoção do método intuitivo, e especialmente no 

que se refere à prova escrita, que revela certa simplicidade nas respostas da candidata, 

demonstrando o grau de instrução tanto da futura professora, como também, da banca 

examinadora. 

Por fim, merece destaque que a candidata, conforme análise da Ata dos Exames em 

destaque na Figura 18 obteve êxito no concurso e foi aprovada para o Provimento da Cadeira 

de Magistério na 1ª Escola Elementar Mista da Povoação do Coxipó do Ouro, sendo que, a 

jovem Esmeraldina da Silva Paes foi a primeira professora da Escola recém-criada pelo 

Presidente de Estado. 

O público atendido pela Escola era formado tanto por meninas como por meninos 

moradores da Vila do Coxipó do Ouro e também pelos filhos dos empregados da Fábrica de 

Pólvora que exercia atividades na região, conforme consta do relato histórico localizado no 

site da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT23.  

A Escola foi construída em terreno doado pela Igreja Nossa Senhora do Rosário, e 

somente após o ano de 1980 a Escola passou para a administração municipal. Atualmente a 

Escola adota o nome: “Escola Municipal de Educação Básica Nossa Senhora da Penha de 

França” e atende a Educação Básica dos Anos Iniciais ate o Ensino Médio, sendo este último 

em regime de parceria com o atual Governo do Estado. 

                                                           
23 O sitio eletrônico mantido pela atual Prefeitura de Cuiabá possui breve relato histórico de todas as Escolas 
Municipais Públicas, conforme acesso no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.cuiaba.mt.gov.br/imprime.php?cid=7840&sid=324. 
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Das fontes aqui analisadas, se observa a simplicidade das avaliações e certa prioridade 

em contas de dividir por meio de frações a serem realizadas pela candidata, sem que ocorresse 

a real observância dos métodos de ensino (intuitivo) prescritos nos documentos oficiais, o que 

nos conduz a concluir que o Estado de Mato Grosso no período em estudo tinha algumas 

semelhanças com os demais estados da federação, porém, ainda estava muito distante dos 

conteúdos e problemas aritméticos exigidos nos estados de São Paulo e Sergipe, conforme 

estudo comparativo previamente realizado nesta pesquisa. De todo o exposto até aqui, 

podemos observar a riqueza da história e da cultura escolar desenvolvida nos primórdios da 

Primeira República, tanto em nível nacional, em específico, no Estado de Mato Grosso. 

O estudo da Instrução Pública nos primeiros anos de escolarização da Primeira 

República no Estado de Mato Grosso traz relevantes contribuições, por meio de uma análise 

histórico-cultural, com o entendimento da educação pública nos dias atuais; com a construção 

das disciplinas e seus currículos, e especialmente, com o desenvolvimento da disciplina de 

Matemática, que essencialmente evoluiu da denominação “Aritmética” e das contas simples, 

para a ciência que hoje se constrói cotidianamente em sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O território matogrossense passava por inúmeras dificuldades de ordem econômica 

sendo agravada pelas grandes extensões territoriais (sendo que o Estado de Mato Grosso já 

chegou a abranger tanto o atual Estado de Rondônia, como também o Estado de Mato Grosso 

do Sul). De certo os Governantes da época enfrentavam dificuldades para administrar o 

grande território matogrossense, e o surgimento dos ideários republicanos o desafio de 

oferecer a Instrução Primária gratuita e obrigatória se revelava quase que impossível. 

No início dos ideais da República, observamos que os Presidentes de Estado, embora 

reconhecessem nas mensagens presidenciais a necessidade de investimentos na Instrução 

Pública Primária, eram contraditórios no momento de destinar os recursos financeiros que por 

vezes eram insuficientes para adimplir com todas os anseios da sociedade acerca do ensino. 

Constata-se ter sido um período difícil, tanto para os administradores públicos, como 

também, para as famílias que tinham filhos em idade escolar e precisavam frequentar a Escola 

para aprender, no mínimo, a ler e escrever. Os professores, inevitavelmente tinham que 

receber formação e capacitação para atuação na carreira de magistério, sendo que, a 

consolidação das Escolas Normais efetiva-se somente após o ano de 1910. Antes, a Escola 

Normal até foi criada, mas não permaneceu em atividade.  

Alguns anos se passaram e o Estado de Mato Grosso iniciou uma verdadeira reforma 

da Instrução Pública Primária com a criação de várias Escolas Elementares, que na grande 

maioria atendia o público misto (tanto meninas como meninos). Era o reconhecimento estatal 

da indispensável expansão da Instrução, e para contribuir com tal objetivo, criavam-se, por 

meio de Decretos, Escolas Isoladas que poderiam atender a toda população escolarizável. 

Com a expansão, vieram os concursos públicos para os fins de provimento das 

cadeiras de carreira do professor, tanto de ensino elementar, como o complementar, tendo por 

finalidade admitir os candidatos que revelassem conhecimento necessário para o exercício da 

atividade docente. 

Observamos assim, alguns pontos na exigência do concurso: imparcialidade na 

escolha dos futuros professores; necessidade de provimento das Escolas recém-criadas, e por 

fim, a oferta do ensino público e obrigatório em vilarejos, freguesias e comunidades. 

A análise das fontes permitiu-nos compreender a simplicidade dos exames aplicados 

aos candidatos, bem como a ritualística dos dias de exame, desde o momento para 

 



121 
 

 
 

requerimento de inscrição da candidata Esmeraldina da Silva Paes até o final do concurso 

com a divulgação em Ata de exame do resultado da prova realizada. 

Em conjunto comparado de fontes, observamos que de um lado tínhamos as 

prescrições oficiais, em especial o Regulamento de 1896 que determinou as regras do 

concurso público objeto da presente pesquisa, prescrevia que fosse observado pelos 

professores o método intuitivo no momento do ensino das disciplinas do programa. Porém, de 

outro lado, observamos que a prática era distante do realmente exigido, seja por falta de 

conhecimento ou até mesmo livros didáticos que em sendo adotados, não traziam a aplicação 

do método. 

As fontes nos revelam que na época, tanto examinadores do concurso, como os 

candidatos às vagas de professores, sabiam em grande maioria os conteúdos aritméticos 

“decorados” ou contas simples, eis que, as frações realizadas no exame pela candidata, não 

apresentavam uma situação hipotética visando à resolução, mas sim, “contas soltas”, 

conteúdos quebrados que sendo respondidos, já se presumia que o candidato tinha o 

conhecimento necessário para atuar em sala de aula. 

Ao analisarmos atentamente a obra de Leite (1970), observamos diversas críticas 

acerca da Instrução Pública no Estado de Mato Grosso, desde a época do Império até as 

reformas educacionais intentadas por meio de documentos oficiais (Regulamentos editados 

pela Assembleia Legislativa), sendo que a principal fonte de insurgência era justamente a 

ausência de recursos financeiros para os fins de desenvolvimento das escolas. 

Porém, apesar da deficiência retratada na Instrução Pública Primária no início do 

século XX, ao indagarmos “Que Matemática era necessária para o ingresso no Magistério de 

Mato Grosso em 1908-1910?”, depreende-se, a partir das fontes inventariadas, que o conteúdo 

de Matemática, na época intitulada de Aritmética, as questões das provas escrita e oral 

estavam relacionadas aos saberes elementares de Aritmética, possibilitando à candidata 

Esmeraldina da Silva Paes, dissertar acerca dos conhecimentos adquiridos durante sua 

trajetória escolar o que realmente aprendeu sobre simplificação de frações. A candidata ao 

dissertar sobre o ponto sorteado revela ter conhecimento necessário para exercer a docência 

sendo aprovada para a carreira de Magistério da Instrução Pública Primária matogrossense.   

Os arquivos produzidos em outros tempos aqui analisados, além de revelar a cultura 

escolar do período delimitado, contribuem para compreendermos a historicidade da educação 

matogrossense. Por meio da compreensão de práticas educacionais anteriormente aplicadas, 

além da reflexão que nos é imputada como pesquisadora e professora, o estudo ao passado tão 
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recente nos proporciona sempre ir em busca do aperfeiçoamento e principalmente na melhoria 

dos métodos de ensino-aprendizagem a serem desenvolvidos nas escolas públicas, visando um 

ensino de qualidade.  

Nosso desejo é que as autoridades públicas da nossa nação, ao elaborarem as diretrizes 

oficiais para a educação e os programas curriculares estejam alinhadas as necessidades do 

ensino atual e não somente tragam “liturgias lindas” a serem observadas pelos professores, 

mas também, venham acompanhadas com as dotações orçamentárias necessárias para o 

efetivo desenvolvimento do ensino de Matemática nas instituições públicas de ensino.  

Partindo desses pressupostos, um estudo mais aprofundado e outros que certamente 

surgirão, certamente contribuirão com os elementos que constituiram a cultura escolar de 

outrora, trazendo novas compreensões e interpretações na tentativa de responder muitas 

questões que instigam os pesquisadores do campo da Educacão Matemática. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Resoluções entre 1900 e 1902. 

 

Resolução nº 250, de 09 de abril de 1900. 

 
Fonte: Instituto Memória de Mato Grosso. 
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Resolução nº 281, de 09 de abril de 1901.                

 
Fonte: Instituto Memória de Mato Grosso. 
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Lei nº 303 de 15 de março de 1902. 

 
Fonte: Instituto Memória de Mato Grosso. 

 



132 
 

 
 

Resolução nº 321 de 04 de abril de 1902. 

 
Fonte: Instituto Memória do Estado de Mato Grosso. 
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ANEXO 2 – Edital da Instrução Pública, 1909. 
Edital Instrução Pública, 1909, p.1 

  
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 
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Edital Instrução Pública, 1909, p.2 

 
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 
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Edital Instrução Pública, 1909, p.3 

 
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 



136 
 

 
 

Edital Instrução Pública, 1909, p. 4. 

 
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 
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Edital Instrução Pública, 1909, p. 5. 

 
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 
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Edital Instrução Pública, 1909, p. 6. 

 
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 
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ANEXO 3 – Documentos do Concurso Público para Provimento. 
 

Acta dos exames (11/02/1909) 

 
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 
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Resultado das Provas realizadas (11/02/1909) 

 
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 

 



141 
 

 
 

Resultado das Provas realizadas (11/02/1909) 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 


