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RESUMO 
 

 
 

A pesquisa intitulada “Revista Educação em Mato Grosso: orientações pedagógicas 
sobre a disciplina de Matemática para o ensino primário nas escolas públicas mato- 
grossenses (1978-1986)” 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 associação ampla com o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso/IFMT. O estudo tem como 
objeto de pesquisa os impressos pedagógicos que circularam nas escolas públicas 
estaduais de Mato Grosso e como objetivo compreender quais saberes estavam presentes 
na “Revista Educação em Mato Grosso” (REMT), para o ensino de Matemática na escola 
primária, a partir das edições publicadas pela Secretaria Estadual de Educação (SEDUC- 
MT), no período de 1978 a 1986. Considerando a legitimidade das fontes, estudar-se-á 
essa problemática a partir da perspectiva histórica, tendo como base a questão norteadora: 
Em que medida a Revista Educação em Mato Grosso se configurava como um 
instrumento orientador do trabalho pedagógico do professor para o ensino de 
Matemática, nas escolas públicas estaduais de Mato Grosso? Com o intento de respondê- 
la, a pesquisa apoia-se na vertente da História Cultural e fundamenta-se nos aportes 
teóricos de historiadores e autores renomados, que discutem os conceitos de apropriação 
(CHARTIER, 1990), disciplina escolar (CHERVEL, 1990), operação historiográfica (DE 
CERTEAU,   2003),   cultura   escolar   (JULIA,   2001,   2002),   imprensa  pedagógica 
(CATANI, 1996; NÓVOA, 2002; BASTOS, 2002, 2007, 2016) e História da Educação 
Matemática (VALENTE, 2004, 2007, 2013), tendo como elementos essenciais os 
impressos pedagógicos para compreender o ensino dessa disciplina nos tempos de 
outrora. Os resultados revelam a potencialidade da REMT como um importante veículo 
de informação e instrumento de formação para os professores da escola primária, nos mais 
longínquos municípios do estado de Mato Grosso, propondo sugestões de trabalhos 
articulados entre as diferentes disciplinas. Nas edições da Revista, a Matemática é 
retratada como uma disciplina aplicada à prática social do aluno, oportunizando ao 
professor trabalhar os conceitos e conteúdos matemáticos das mais diferentes formas em 
sala de aula, consolidando-se como uma ferramenta essencial, com riqueza de detalhes e 
características eminentemente pedagógicas, contribuindo com o processo de ensino e 
aprendizagem das escolas públicas primárias mato-grossenses. 

 
Palavras chave: Revista Educação em Mato Grosso. Formação de professores. Ensino 
de Matemática. 



ABSTRACT 
 

 
 

The research entitled “Education Magazine in Mato Grosso: pedagogical orientations 
on the Mathematics discipline for primary education in public schools in Mato 
Grosso (1978-1986)” is part of the Research Line Teaching Mathematics, Natural 
Sciences and their Technologies of the Postgraduate Stricto Sensu in Teaching at the 
University of Cuiabá / UNIC, in wide association with the Federal Institute of Education, 
Science and Technology of the State of Mato Grosso / IFMT. The study has as object of 
research the pedagogical forms that circulated in the state public schools of Mato Grosso 
and its objective to understand what knowledge was present in the "Education Magazine 
in Mato Grosso" (REMT), for the teaching of Mathematics in the primary school, from 
editions published by the State Department of Education (SEDUC-MT), from 1978 to 
1986. Considering the legitimacy of the sources, this problem will be studied from the 
historical perspective, based on the guiding question: To what extent did the Education 
Magazine in Mato Grosso configure itself as a guiding instrument of the teacher's 
pedagogical work for the teaching of Mathematics, in the state public schools of Mato 
Grosso? With the intention of answering it, the research is based on Cultural History and 
is based on the theoretical contributions of renowned historians and authors, who discuss 
the concepts of appropriation (CHARTIER, 1990), school subject (CHERVEL, 1990), 
historiographical operation (DE CERTEAU, 2003), school culture (JULIA, 2001, 2002), 
pedagogical press (CATANI, 1996; NÓVOA, 2002; BASTOS, 2002, 2007, 2016) and 
History of Mathematical Education (VALENTE, 2004, 2007 , 2013) having as essential 
elements the pedagogical forms to understand the teaching of this discipline in times of 
yore. The results reveal the potential of REMT as an important vehicle of information and 
training instrument for primary school teachers, in the most distant municipalities of the 
state of Mato Grosso, proposing suggestions for articulated work between the different 
subjects. In the Journal's editions, Mathematics is portrayed as a discipline applied to the 
student's social practice, enabling the teacher to work on mathematical concepts and 
content in the most diverse ways in the classroom, consolidating itself as an essential tool, 
with rich details and eminently pedagogical characteristics, contributing to the teaching 
and learning process of public primary schools in Mato Grosso. 

 
Keywords: Magazine Educação em Mato Grosso. Teacher training. Mathematics 
teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 
A pesquisa intitulada “Revista Educação em Mato Grosso: orientações 

pedagógicas sobre a disciplina de Matemática para o ensino primário1 nas escolas 

públicas mato-grossenses (1978-1986)” pertence ao Programa de Pós-Graduação de 

Mestrado em Ensino da Universidade de Cuiabá (UNIC), em associação ampla com o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso (IFMT), 

compondo a Linha de Pesquisa Ensino de Matemática, Ciências Naturais e suas 

Tecnologias. 

Tem como objeto de estudo os impressos pedagógicos que circularam nas escolas 

públicas estaduais de Mato Grosso e como objetivo compreender quais saberes estavam 

presentes na “Revista Educação em Mato Grosso” (REMT) para o ensino de Matemática 

na escola primária, a partir das edições publicadas pela Secretaria Estadual de Educação 

(SEDUC-MT) no período de 1978 a 1986. 

Ao inventariarmos a Revista que circulou por quase uma década, foi possível 

compreender uma época de muita efervescência, tanto no país como no estado de Mato 

Grosso, em que o processo educacional sofreu transformações. Revisitar e conhecer de 

perto os impressos pedagógicos possibilitou-nos entender a importância do periódico, que 

contribuiu para melhorar o processo educativo que surgiu a partir de um desejo de vários 

profissionais, chegando como um suporte pedagógico às escolas públicas primárias mato- 

grossenses. 

Como professora da rede pública estadual de Mato Grosso, sinto-me lisonjeada 

em contribuir com a escrita da historiografia da Educação Matemática, pois a vocação 

para ser professora sempre esteve presente na minha vida, desde a infância. Esse desejo 

acompanhou toda minha trajetória escolar até a minha adolescência, quando tive a 

oportunidade de cursar Magistério e posteriormente escolhi o curso de Matemática como 

primeira opção de minha graduação. 

Durante os anos da Licenciatura tive a oportunidade de atuar como docente nas 

redes municipal e estadual, trabalhando com diversas disciplinas. Essa vivência foi de 

extrema importância para minha formação, pois vivenciava na prática o que estudava na 

 
 
 

1 O ensino primário corresponde na atualidade os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Desde a primeira 
Constituição Brasileira ainda como Império de 1824 o termo era empregado e instituía que essa educação 
deveria ser gratuita (BRASIL, 1824). 
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Universidade. Neste período tive outras experiências durante as formações continuadas, 

que me possibilitaram crescer como pessoa e profissional. 

No decorrer dos anos, conhecendo diferentes realidades, veio a tão sonhada 

efetivação, por meio de concurso público, na rede estadual de Mato Grosso e outras portas 

também se abriram, alargando os horizontes profissionais. Isso possibilitou-me refletir e 

aperfeiçoar profissionalmente, me reinventando a cada desafio, para atuar de forma 

consciente, de acordo com a realidade, para atender às especificidades e necessidades de 

cada turma, inquietações que me acompanharam durante toda minha trajetória como 

professora de Matemática. 

Porém, havia uma lacuna que me angustiava e mais tarde entendi que, para ampliar 

meus conhecimentos na área do ensino, precisava estudar Pedagogia e fui em busca deste 

sonho. Motivada pelo desejo de me tornar uma profissional de excelência, o próximo 

passo foi o ingresso no Programa de Pós-Graduação do Mestrado em Ensino da 

Universidade de Cuiabá, no qual tive a oportunidade de aprender a ser pesquisadora e 

alargar as fronteiras do conhecimento, tendo a Matemática como referencial para minha 

pesquisa. 

Por uma questão de identidade com a terra que resido e atuo profissionalmente, 

desenvolvemos a pesquisa na perspectiva histórico-cultural, visando à compreensão das 

transformações que ocorreram na cultura escolar, ou seja, como se davam de fato todas 

as relações inerentes ao ensino no interior da unidade escolar em outros tempos. Por 

conseguinte, a análise dos impressos pedagógicos publicados pela SEDUC/MT, ao longo 

do período estudado, se constituiu como elemento essencial para o desempenho 

pedagógico dos professores primários na disciplina de Matemática, que possivelmente 

influenciou o trabalho em sala em aula e que, nos dias atuais, aponta vestígios da prática 

pedagógica desses profissionais. 

 
O caminho percorrido... 

 
 

Ao trilharmos o caminho da pesquisa, nos deparamos com muitas dificuldades, 

principalmente no que se refere à localização das fontes documentais, que são essenciais 

para a produção e sistematização do conhecimento histórico. Realizar o inventário dos 

impressos pedagógicos exige do historiador o trabalho de “garimpar”, ir em busca de 

fontes e posteriormente realizar o levantamento, catalogação, identificação e análise, 

tornando-se elementos constituintes da pesquisa histórica que representam o alicerce para 
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a preservação da memória histórica da educação regional, neste caso, da educação 

primária mato-grossense (ALMEIDA, 2010). 

Neste trajeto, encontramos muitos percalços e um dos desafios, ao ingressar no 

Programa de Pós-Graduação em nível de Mestrado, foi aprender a exercer o ofício de 

historiadora, sair da zona de conforto e me aventurar num caminho desconhecido, numa 

nova seara, à procura de materiais que pudessem consolidar a pesquisa, contemplando a 

disciplina e o ensino de Matemática em solo mato-grossense. 

No início soou estranho: uma professora de Matemática tão afeita aos cálculos e 

de repente ter que pensar “fora da caixinha”, mas o meu anseio era poder contribuir com 

algo para a terra que tem me proporcionado tantas oportunidades, saindo à procura de 

fontes para construir a historiografia da Educação Matemática pelo viés histórico- 

cultural, em Tangará da Serra, município onde resido. Posteriormente consultei muitas 

pessoas e, neste percurso, tive contato com profissionais da educação (ativos e 

aposentados) que conhecia somente de nome ou que fui apresentada por meio da pesquisa. 

Ao longo da trajetória, uma das personalidades que tive a honra de conhecer 

pessoalmente foi a Professora Iracema Casagrande, considerada a primeira professora de 

Tangará da Serra/MT. Com idade avançada e debilitada por questões de saúde, tive a 

oportunidade de dialogar com seus filhos que reviveram as memórias, porém, não tinham 

nenhum registro da vida profissional da mãe, que posteriormente veio a falecer, deixando 

um legado que marcou a história da educação tangaraense. 

Aos poucos fui percebendo que a maioria dos professores não mantinham um 

acervo em suas casas, alegando falta de espaço ou que não necessitavam dos materiais. 

Outro agravante são as instituições de ensino que descartam os documentos sob a 

orientação dos órgãos aos quais são vinculadas, o desalento foi chegando. Então parti para 

a localização de obras em livrarias e sebos, para me aproximar de uma Matemática que 

fora trabalhada em outros tempos. Tive acesso aos manuais docentes, livros didáticos na 

tentativa de compreender como era o ensino de Matemática em contextos diferentes dos 

atuais. Foram gratas as surpresas ao descortinar as fontes, mesmo sem ainda sem a certeza 

qual seria a temática que se tornaria objeto de pesquisa durante o mestrado. 

Ainda enquanto acadêmica de Matemática, senti uma afinidade com a disciplina 

de História da Matemática, deliciava-me nas leituras dos compêndios de Carl Benjamin 

Boyer e Howard Whitley Eves, nos quais adquiri compreensão que sanaram muitas 

lacunas que ficaram durante a graduação e forneceram subsídios para uma prática mais 

significativa. Como profissional, pude degustar de uma situação ímpar em ministrar, em 
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parceria com o professor da disciplina de História, oficinas para os alunos de Ensino 

Médio, intitulada “Educação Financeira – uma visão Histórica e Matemática”. O trabalho 

ambicionava proporcionar reflexões acerca da economia, consumo sustentável, 

planejamento de orçamento familiar, possibilidades de investimentos. 

De certo modo, mesmo não tendo um apreço pela disciplina de História como 

aluna no tempo da Educação Básica, sentia uma aproximação quando a História 

contemplava a Matemática, algo que sempre me encantou e que, ao mesmo tempo, me 

desafiava e fazia resplandecer tantas opções sobre o processo de aprendizagem durante 

as aulas. 

Retomando a trajetória pela busca de fontes, fui apresentada pela minha 

orientadora à Revista Educação em Mato Grosso, um impresso pedagógico que circulou 

pelas escolas públicas mato-grossenses e contou com a participação de profissionais da 

rede estadual de ensino. Neste momento, ocorreu-me uma grande satisfação em poder 

reconstituir uma nova história utilizando a mesma fonte, considerando que a Revista foi 

utilizada por uma pesquisadora que explorou o documento pelo viés da leitura e escrita, 

com enfoque na alfabetização. 

Nesta conjuntura, iniciava-se a longa busca por informações do periódico: alegrias 

quando alguém dizia “fulano tem a coleção”, porém infelizmente havia se desfeito, 

doando para uma biblioteca que não preservou, por não conhecer a riqueza daquela 

produção. Desta forma, percorremos os arquivos escolares, as bibliotecas e outros lugares 

onde pudesse localizá-las. Aos poucos e com muita perseverança, recebendo vários nãos 

durante a caminhada, após aproximadamente um ano garimpando, pude sentir o alívio de 

ter acesso às 35 edições da Revista, um rico material, portador da cultura escolar mato- 

grossense e no período, necessário à educação no estado. 

Durante o percurso, enquanto vivenciava o ofício de historiadora e contemplava a 

rica experiência de localizar e inventariar fontes a serem exploradas e analisadas, tive a 

oportunidade de participar de vários eventos acadêmicos, produzindo comunicações 

científicas, resumos expandidos e artigos a partir dos conteúdos inerentes às Revistas, 

tomando conhecimento das matérias publicadas que posteriormente foram objetos de 

análise. Os encontros promovidos pelo GHEMAT2 contribuíram para melhor 
 

2 Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil criado no ano de 2000, sob a 
responsabilidade do Prof. Dr. Wagner Rodrigues Valente (UNIFESP) e Prof.ª Dr.ª Neuza Bertoni Pinto, 
docente colaboradora (REAMEC/UFMT). 
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compreensão da metodologia histórico-cultural e dos teóricos que constituem a base dos 

trabalhos dos pesquisadores inerentes ao grupo de pesquisa, ampliando conhecimentos e 

estabelecendo conexões entre a materialidade das obras e os artigos lidos para apropriação 

dos conceitos da História Cultural e da Educação Matemática. 

A abordagem teórico-metodológica da pesquisa fundamenta-se na perspectiva 

histórico-cultural, utiliza-se dos conceitos de apropriação (CHARTIER, 1990), disciplina 

escolar (CHERVEL, 1990), operação historiográfica (DE CERTEAU, 2003), cultura 

escolar (JULIA, 2001), imprensa pedagógica (NÓVOA, 2002) e História da Educação 

Matemática (VALENTE, 2004; 2007; 2013), tendo como elementos essenciais as fontes 

(impressos pedagógicos, documentos escolares e a legislação vigente) para compreender 

o ensino dessa disciplina em outros tempos. 

Com este propósito, a História Cultural tem contribuído com as pesquisas atuais, 

possibilitando análises sobre a cultura escolar dos tempos de outrora, que foram se 

constituindo ao longo da história. Os estudos com ênfase nas práticas escolares de outros 

tempos perpassam as disciplinas escolares e nos possibilitam compreender os avanços e 

retrocessos enfrentados por determinada disciplina, na constituição dos seus saberes. 

Para melhor compreensão dos saberes, os conceitos de operação historiográfica, 

representação, apropriação, circulação, prática e estratégia, defendidas pelas ideias de 

Chartier (1990) e De Certeau (2003), nos permite conceber a Revista Educação em Mato 

Grosso como uma estratégia empregada pelos governantes, como forma de imposição de 

uma representação de leitura desejosa de ser apropriada pelos sujeitos da escola, para 

conformação e modelação das matérias contempladas nos impressos pedagógicos. 

Sabemos que a Revista Educação em Mato Grosso perpassa todas as áreas de 

conhecimento e envolve as diferentes disciplinas escolares, que, segundo Chervel (1990), 

envolve diversos aspectos relacionados tanto às suas fontes, referências de origem, como 

àqueles relacionados com a dinâmica sociocultural interna e externa à escola. Ao 

conhecermos a história das disciplinas escolares, é possível investigar a relação entre o 

que foi proposto como finalidade para os conteúdos e o que foi efetivamente praticado 

pelos professores e alunos no ambiente escolar. 

Em vista disto, Chervel (1990) ressalta que as disciplinas escolares possuem uma 

determinada finalidade educativa, não se restringindo apenas aos programas. Segundo o 

autor, suas verdadeiras finalidades não se encontram apenas nos textos oficiais e para 

conhecê-las é preciso compreender “por que a escola ensina o que ensina” (CHERVEL, 

1990, p. 190). 
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De Certeau (2003) também afirma que a história é uma operação que requer a 

seleção e organização de fontes que permitam responder a questões do presente, 

transportadas ao passado. 

No entanto, ao revisitarmos os impressos pedagógicos, nos deparamos com a 

cultura escolar vigente da época e, neste contexto, Julia (2001, p.19) nos adverte que “os 

textos normativos sempre nos remetem às práticas”. Deste modo, podemos compreender 

que a Revista Educação em Mato Grosso, produzida pelos colaboradores, constituídos 

por especialistas e professores da época, é relevante para a compreensão das práticas 

escolares e para a escrita da história de uma disciplina, neste caso específico, da 

Matemática. 

A pesquisa articula-se ao Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática 

no Brasil (GHEMAT), coordenado pelo Professor Wagner Rodrigues Valente, com 

ramificações em diferentes Estados do país, contribuindo com a historiografia da 

Educação Matemática. Nesta perspectiva, torna-se essencial o estado da arte com a 

intenção de socializar as pesquisas que têm contribuído com as produções acadêmicas no 

Brasil, e também inventariar os materiais produzidos, na tentativa de suprir lacunas e 

posteriormente contribuir com a produção científica no que existe de novo. 

Ao pesquisarmos nas plataformas virtuais como Scielo, Google Acadêmico, 

Periódicos da Capes e no Repositório do GHEMAT, nos deparamos com noventa 

produções acerca de Revistas Pedagógicas e o Ensino de Matemática, sendo que setenta 

e cinco são publicações referentes aos eventos em revistas on-line, uma tese e catorze são 

dissertações, salientando que limitamos essa pesquisa no período de 2015 a 2019, e 

algumas encontram-se em andamento. Aproximando-se do nosso objeto de pesquisa, 

inventariamos vinte cinco publicações, sendo que seis dissertações retratam a modalidade 

de ensino aqui delimitada. No período que se refere aos impressos (1978 a 1986), apenas 

três produções acadêmicas se associam com o estudo. 

No repositório digital do GHEMAT3, limitando a pesquisa entre anos de 2017 e 

2018, com enfoque nos impressos e revistas pedagógicas, localizamos sete dissertações 

que destacamos a seguir: “Apropriações do método intuitivo de Calkins nas orientações 

para o ensino de saberes geométricos em revistas pedagógicas brasileiras (1890-1930)” 

de Joana Kelly Souza dos Santos; “Medidas: uma caracterização das finalidades no ensino 

primário em revistas pedagógicas brasileiras (1890-1928)” de Janayna Bispo Santana; “O 

 
3 Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769 
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saber desenho no ensino primário a partir das Revistas do Ensino de Minas Gerais (1925 

a 1932): sua concepção e as profissionalidades” de Débora Rodrigues Caputo; “Os 

saberes elementares aritméticos em revistas pedagógicas brasileiras (1890-1930)” de 

Érica Nadir de Andrade Cruz; “Saberes geométricos na Revista do Ensino de Minas 

Gerais nas décadas de 1940 e 1950” de Adriele Cristine Domingos Rodrigues; “Saberes 

geométricos na Revista do Ensino de Minas Gerais no período de 1925 a 1932” de Nicolly 

Peçanha do Nascimento Silva; “Uma caracterização sobre apropriação do método 

intuitivo de Calkins para saberes aritméticos do ensino primário em revistas pedagógicas 

brasileiras (1891-1931)” produzido por Josefa Lourença Souza do Nascimento. 

Empregando os mesmos critérios de pesquisa, três artigos se destacam: 

“Apropriações de Princípios da Teoria de Edward Lee Thorndike para o Ensino dos 

Saberes Elementares Aritméticos: um exame de artigos da Revista do Ensino (1929) e 

Revista de Educação (1937)” de Alan Marcos Silva de Rezende e Ivanete Batista dos 

Santos; “Apropriações do método intuitivo de Pestalozzi em propostas para o ensino de 

saberes elementares matemáticos em revistas Pedagógicas (1890-1940)” elaborado por 

Jefferson dos Santos Ferreira e Ivanete Batista dos Santos; “Uma história da educação 

matemática da Bahia: uma análise do ensino de aritmética nas revistas do ensino primário 

(1892-1893)” produzido por Claudinei de Camargo Sant’Ana, Irani Parolin Santana e 

Rosemeire dos Santos Amaral. Todos os trabalhos contribuem sobremaneira para melhor 

compreensão do objeto de estudo e retratam a realidade de contextos diferentes. 

No ano de 2015 foi realizado em Curitiba, o XII Seminário Temático pelo 

GHEMAT denominado “Saberes elementares matemáticos do ensino primário (1890 – 

1970): o que dizem as Revistas Pedagógicas?” que enfatizou a relevância dos impressos 

e foram abordadas várias publicações de distintos estados, bem como algumas de 

circulação nacional, porém a Revista Educação em Mato Grosso ainda não teve uma 

pesquisa que destaque os conhecimentos matemáticos nela publicados. 

Observa-se, no mais, que a “Revista Educação em Mato Grosso” foi objeto dos 

estudos de Marijâne Silveira da Silva, em sua Dissertação de Mestrado em educação, que 

resultou no livro “Leitura e escrita nas páginas da Revista Educação em Mato Grosso 

(1978-1986)” lançado em 2016. Posteriormente a autora publicou o artigo “Revista 

Educação em Mato Grosso: criação, produção e circulação (1978-1986)”. Outro trabalho 

de destaque da autora foi a apresentação do trabalho para o Congresso de Leitura no ano 

de 2007 - “Ensino de Leitura e Escrita” - COLE intitulado: Contribuição da Revista 

Educação em Mato Grosso – 1978 a 1986”. 
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Outro destaque consta na seção “Informes da Pós-Graduação e Pesquisa” da 

Revista de Educação Pública da UFMT. A edição de setembro/dezembro de 2008 relata 

todas as defesas realizadas, onde consta o trabalho defendido por Marijâne. Em 2018, há 

a publicação da resenha do livro da Professora Marijâne no periódico da Universidade 

Federal Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Citações sobre a Revista Educação 

em Mato Grosso destacam-se em outros locais, como o Relatório da Pesquisa de Pós- 

Doutorado “Cartilha Ada e Edu: produção, difusão e circulação (1977-1985)” da 

Professora Cancionila Janzkovski Cardoso (CARDOSO, 2009). 

O levantamento sobre o estado da arte do ensino de Matemática na escola primária 

nas décadas de 70 e 80, com ênfase no objeto de nossa pesquisa, deixa claro que o 

impresso pedagógico contemplava as diferentes áreas de conhecimento e abordava uma 

diversidade de matérias inerentes à prática educativa, servindo como um eixo norteador 

para o planejamento das ações educativas nas escolas públicas mato-grossenses. 

Considerando que a historiografia relacionada à disciplina de Matemática ainda é 

escassa no estado de Mato Grosso, a Revista oferece um material rico, direcionado às 

escolas públicas da rede estadual, tornando-se necessária esta abordagem dos tópicos 

alusivos ao ensino de Matemática. 

Com a intenção de respondermos o problema de pesquisa “Em que medida a 

Revista Educação em Mato Grosso se configurava como um instrumento orientador do 

trabalho pedagógico do professor, para o ensino de Matemática, nas escolas públicas 

estaduais de Mato Grosso?”, o trabalho foi organizado objetivando compreender como 

os impressos pedagógicos disseminados pela Secretaria de Estado de Educação de Cultura 

(SEDUC) configuravam-se como instrumento pedagógico para as escolas públicas 

primárias de Mato Grosso, no período de 1978 a 1986. 

Durante o percurso, identificamos a finalidade dos impressos pedagógicos para as 

escolas públicas estaduais, a partir da análise das edições da “Revista Educação em Mato 

Grosso” que circularam em território mato-grossense nas escolas públicas estaduais. 

Outro aspecto inerente à pesquisa foi constatar como ocorreu o processo e dinâmica das 

temáticas e/ou conteúdos explicitados na Revista, norteando o trabalho pedagógico para 

disciplina de Matemática, desvelando a cultura escolar da época, a partir das orientações 

pedagógicas aos professores sobre o ensino de Matemática no ensino primário. 

Todavia, o estudo proporcionou múltiplas descobertas e aprendizagens, ao 

manusear cada edição e explorarmos as páginas. Pudemos digitalizar, criando um acervo 

próprio para consulta e, ao longo da caminhada, estabelecermos interfaces durante o 
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trabalho. Os impressos educacionais proporcionam as mais variadas leituras para além de 

apenas degustar as informações nas páginas. Existem dados para uma análise mais 

aprofundada e ainda possibilita vislumbrar como se dava o trabalho pedagógico nas 

escolas, como os conteúdos eram tratados nas disciplinas, como eram as práticas 

docentes, como se dava a organização do sistema de ensino, quais as necessidades da 

categoria, se tornando uma fonte virtuosa para estudos no campo da História da Educação 

(CATANI, 1996). 

Neste contexto, 32 das fontes dos exemplares da Revista que foram inventariadas, 

digitalizadas e encontram-se preservadas na Hemeroteca da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT); Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso (IFMT) – Campus Coronel Octayde Jorge da Silva; no Arquivo Público 

do Estado de Mato Grosso, todos situados na capital Cuiabá e no município de 

Rondonópolis, no Núcleo de Pesquisa em Educação (NUPED) da UFMT. 

Com a missão de ter acesso às 35 edições, as demais revistas foram inventariadas 

nas bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ambas no estado do Rio Grande do Sul. 

A localização desses exemplares na região Sul do Brasil deve-se ao trabalho de garimpar 

fontes, ofício árduo do historiador, servindo de itinerário para pesquisas futuras, abrindo 

caminhos para novos estudos e, desta forma, contribuindo para produção de novos 

conhecimentos, considerando que todas as edições foram digitalizadas e compõe o acervo 

atual da pesquisadora. 

A Revista Educação em Mato Grosso, que manteve entre três a cinco exemplares 

por ano em que circulou, aponta vestígios da cultura escolar da época no Estado, 

possibilitando compreender o fazer pedagógico dos professores da escola primária no 

período delimitado, e entender as transformações que ocorreram durante esse período. 

Isto posto, com relação à operação historiográfica, De Certeau (2003) esclarece 

que assumir o ofício de historiador é dar voz ao que ainda não foi dito, construindo e 

conferindo sentido a um acontecimento ou objeto, desde que sejam usadas técnicas para 

dar credibilidade e legitimar a validade da pesquisa, embasando-se em um tripé composto 

por práticas científicas, escrita e lugar social. 

Somando-se a isto, Julia (2001), em seus estudos, afirma que conhecer a trajetória 

de uma disciplina, na perspectiva da História Cultural, não é uma tarefa fácil. Segundo o 

autor, requer-se um olhar minucioso para as finalidades do ensino, dos conteúdos a serem 

ensinados e suas formas de apropriação pelos professores e alunos. Ao buscar o sentido 
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para o conceito de apropriação, enquanto História Cultural recorre-se a Chartier (1990), 

focando nos sujeitos produtores e também nos receptores da cultura. 

Ao olhar os registros e os documentos escolares, o pesquisador deve tentar 

compreender as transformações ocorridas na disciplina escolar. É um gesto que permite 

interrogar acerca da longa tradição e do consenso que pairam sobre as finalidades do 

ensino e sobre a suposta imutabilidade da cultura escolar (JULIA, 2001). 

Para Nóvoa (1992), a imprensa pedagógica constitui-se em meio privilegiado para 

a compreensão da multiplicidade do campo educativo, uma vez que essas publicações 

periódicas permitem ao historiador refletir e realizar uma ponte entre as orientações do 

Estado e as práticas em sala de aula. 

Neste sentido, a importância do contexto histórico na profissão docente pode 

facilitar o entendimento das origens dos saberes a ensinar, de como eram e como estão, e 

de que formas as orientações influenciavam as práticas pedagógicas no período 

delimitado, visando compreender as legislações vigentes na época. 

Já os saberes escolares observados nos conteúdos de ensino e suas finalidades 

dentro das disciplinas escolares são discutidas por Chervel (1990), em “História das 

Disciplinas Escolares”, em que o autor destaca que são compostas, considerando 

variáveis, por exposição do conteúdo, exercícios, práticas, testes, provas e exames para 

legitimar os saberes escolares que ocorrem dentro dos muros escolares, ou seja, na 

diferenciação que existe entre Matemática com a Matemática Escolar. 

Julia (2001) contribui sobremaneira quando define cultura escolar como objeto 

histórico, considerando as culturas inseridas naquele espaço como religião, política e 

popular, atentando para os conhecimentos a ensinar e suas práticas na transmissão destes, 

com a interação dos alunos (VALENTE, 2004). 

Nesta mesma linha de investigação, o historiador francês Antoine Prost (2008) 

destaca que é possível definir que a produção histórica não está no objeto e nem nos 

documentos; quem levanta este trabalho são os que exercem o ofício de historiador, com 

função de educar o olhar para as fontes e, assim, responder aos questionamentos prévios 

que levantam (VALENTE, 2007). 

Além de escrutinar quais saberes estavam presentes nos impressos pedagógicos 

veiculados pela SEDUC/MT, temos a intenção de compreender como a Revista 

Pedagógica, por meio de diferentes temáticas, referentes ao ensino de Matemática, 

orientava o trabalho pedagógico nas escolas públicas estaduais, contribuindo para a 

ampliação do conhecimento sobre a história da educação matemática em Mato Grosso. 
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Reescrever a história da “Revista Educação em Mato Grosso”, que circulou por 

quase uma década, é manter viva a memória dos esforços coletivos em prol da educação, 

considerando que poucas unidades das edições ainda estão disponíveis para consulta em 

acervos. É salutar o reconhecimento de quem se empenhou para que todos os números 

existissem e conhecer quem teve a oportunidade de produzir e se apropriar das Revistas 

no exercício da prática docente, certamente contribuiu para que o ensino de Matemática 

na escola primária fosse cada vez mais consolidado, tendo em vista as mudanças que 

aconteceram e transformaram o cenário educacional no estado. 

Assim proposto, o trabalho estrutura-se em três capítulos, que fazem um breve 

histórico dos impressos pedagógicos no cenário educacional brasileiro e a relevância da 

Revista Educação em Mato Grosso para o ensino de Matemática. 

No primeiro capítulo apresenta-se um breve panorama da imprensa brasileira nos 

tempos da Família Real, em 1808. Reunimos informações documentais das primeiras 

impressões realizadas em nosso país, jornais que começaram a movimentar este setor, 

levando notícias gerais, até o lançamento da primeira revista “As variedades ou ensaios 

de literatura” produzida na Bahia em 1812. No ano de 1872 emerge o primeiro impresso 

pedagógico brasileiro “A Instrucção Publica”, abordando o campo educacional, 

destacando os problemas, propondo soluções e tratando das metodologias de ensino de 

outros tempos. Para conhecer o histórico dos periódicos educacionais, sintetizamos sobre 

a primeira revista de Mato Grosso “A Nova Época”, de 1912, como veículo de informação 

sobre a educação mato-grossense. 

No segundo capítulo discorrem os aspectos da Revista Educação em Mato Grosso, 

contextualizada pelos movimentos do cenário político, social, econômico, a separação de 

Mato Grosso e a criação de Mato Grosso do Sul, que compuseram o cenário nas décadas 

de 70 e 80 do século XX. As extensões territoriais do Estado motivaram a Secretaria 

Estadual de Educação a criar alternativas para alcançar seu público e utilizar a Revista 

como meio de informar os professores em tempos de dificuldades de comunicação. A 

partir deste panorama, traçamos um roteiro de leitura que abrange todas as edições, 

ressaltando principalmente os momentos em que se consolida como importante 

instrumento de formação continuada, por meio da circulação dos artigos veiculados com 

temas diversificados e teor rico de informações. Optamos por contemplá-los na ordem 

cronológica, para melhor compreensão do objeto de estudo. 

No terceiro capítulo e com o intento de responder o problema de pesquisa, 

analisamos a Matemática retratada nas edições das Revistas, em que pudemos verificar 
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indícios do Movimento da Matemática Moderna nas matérias divulgadas e adequações 

no sistema de ensino com base nas legislações federais e estaduais provenientes da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, de 1971. Enaltecemos as atividades específicas para 

o ensino de Matemática, por meio de ações que envolvem o cotidiano das crianças, a 

cultura local, o uso de materiais concretos, reflexões para um trabalho menos autoritário 

e também constatamos a presença dos saberes profissionais do professor que ensinava 

Matemática nas escolas mato-grossenses. 

Nas considerações finais, algumas reflexões sobre o caminho percorrido durante 

a pesquisa que me fizeram aproximar do objeto de pesquisa e crescer como pesquisadora. 

Trilhar este caminho, aprender a assumir o oficio de historiadora, sem perder a minha 

essência, possibilitou-me vislumbrar horizontes desconhecidos que hoje aprendi a 

admirar e respeitar. Conhecer e compreender o ensino de Matemática de outros tempos 

nos leva a admitir que necessitamos cotidianamente melhorar e aprimorar nossa prática 

pedagógica para que possamos almejar uma escola pública de qualidade. 
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1 – BREVE HISTÓRICO DOS IMPRESSOS PEDAGÓGICOS NO CENÁRIO 

EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 
1.1 – A imprensa no Brasil 

 
 

O capítulo retrata brevemente o percurso histórico da imprensa no Brasil, que 

recebe influência da corte portuguesa, cria a imprensa régia e posteriormente a produção 

dos primeiros impressos pedagógicos especializados que contribuíram com o processo 

educacional no país. Com a consolidação da imprensa em todo território nacional, Mato 

Grosso também vislumbra e sente a necessidade de elaborar materiais pedagógicos que 

pudessem contribuir com o trabalho nas escolas públicas, emergindo, neste contexto, a 

Revista Educação em Mato Grosso, fruto de um sonho que se tornou realidade. 

Nas últimas décadas, o número de pesquisas na vertente histórica sobre as 

disciplinas escolares na educação ampliou-se no Brasil. Os estudos permitem analisar e 

sistematizar historicamente a interpretação do ensino no cenário brasileiro, isso implica 

conhecimento das relações culturais que envolvem a interpretação da história e 

consequentemente da educação brasileira. 

A educação é indissociável da história, considerada um campo fértil, suscita um 

grande número de pesquisas sobre a historiografia da educação, bem como sobre a 

diversidade de fontes a serem utilizadas na elaboração dessa escrita e, dentre elas, 

destacam-se os temas relacionados à imprensa periódica, pedagógica ou não. A 

permanência da Família Real e da corte portuguesa (1808 a 1821) em território brasileiro 

contribuiu para instalação e consolidação da imprensa que, nos dias atuais, atendem aos 

variados segmentos da sociedade, principalmente à educação. 

Periotto (2004), nos seus estudos, destaca que a partir do momento em que D. João 

VI permitiu a instalação da imprensa através da Carta Régia de 1808, dezenas de jornais 

e folhas proliferaram quase sempre com o objetivo de participar do jogo político que 

envolvia os interesses da colônia elevada a Reino Unido (PERIOTTO, 2004, p. 62). A 

autora afirma que os jornais tinham a missão de disseminar os discursos inflamados do 

governo aos seus opositores. Revela ainda que o empenho da imprensa neste período não 

se resumia somente às questões político-partidárias. Outro aspecto importante era 

disseminar a instrução e ideias úteis que circundavam, com isso a imprensa finalmente 

foi liberta do domínio, autoridade e opressão do Império. 
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Neste mesmo ano de 1808, Dom João VI autoriza a Imprensa Régia, hoje 

denominada de Imprensa Nacional, a única tipografia existente até a Independência 

(1822) direcionada para impressão da legislação, produção de livros para escrituração, 

encadernação de impressos e demais atividades do ofício de livreiro. Os livros impressos 

pela realeza eram distribuídos gratuitamente (BETTAMIO, 2010). 

Neste cenário, emergem no Brasil as primeiras revistas trazidas pela corte 

portuguesa no começo do século XIX. Relata-se que mesmo antes de a Imprensa Régia 

ser regulamentada em território brasileiro, foi publicado o primeiro livro em 1747, de 

autoria de Luiz Antonio Rosado da Cunha, conforme destaca a figura 1, enfocando um 

relato sobre a troca de bispos, considerado na época um grande evento. Foi impresso na 

tipografia de António Isidoro da Fonseca e é considerado o marco inicial da publicação 

de livros no país, embora alguns afirmem que existiram outras iniciativas de tipografia, 

porém sem evidências concretas para validar os fatos (BRAGANÇA, ABREU, 2010). 

 
Figura 1 – Primeira impressão no Brasil, 1747. 

Fonte: FARIAS, 2016, p.125. 
 

Com a criação da Imprensa Régia no Brasil surge, no Rio de Janeiro, o primeiro 

jornal denominado “A Gazeta do Rio de Janeiro”, em 10 de setembro 1808, o qual 

publicava atos do governo, notícias sobre a Europa traduzidas de jornais portugueses e 
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ingleses, e notas sobre o cotidiano da cidade, com direção de Frei Tibúrcio José da Rocha, 

Cônego Francisco Vieira Goulart e Manuel Ferreira de Araújo Guimarães, este último 

considerado o primeiro jornalista brasileiro. Os conteúdos contemplados pelo jornal eram 

diversificados análogos aos jornais que atualmente são expedidos no país. Constam na 

primeira edição quatro páginas e sua comercialização ocorreu na casa do livreiro Paulo 

Martin Filho e o último exemplar foi publicado em 31 de dezembro de 1822. Em 14 anos 

de existência, foram 7494 páginas com despachos régios e notícias (BRASIL, 

IMPRENSA NACIONAL, site). 

No mesmo período já circulava no Rio de Janeiro o jornal “Correio Braziliense” 

clandestinamente, redigido pelo jornalista gaúcho Hipólito da Costa, em Londres. A 

publicação pretendia difundir no Brasil e em Portugal ideias que circulavam na Europa e 

segundo Bettamio (2010) os dois periódicos atuavam em planos diferentes, mas eram 

complementares. 

 
Figura 2 – “Criação da Imprensa” e Primeiro Jornal do Brasil, 1808. 

Fonte: site da Fundação Biblioteca Nacional e Imprensa Nacional. 
 

A imprensa teve, pois, papel essencial para a sociedade brasileira, tornando-se um 

veículo de interlocução entre os leitores do Reino e da América portuguesa, que traziam 

informações sobre os acontecimentos da época. 
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1.2 – Primeiras Revistas Pedagógicas brasileiras 
 

No Brasil, os estudos que destacam a imprensa e os periódicos educacionais como 

objeto de pesquisa já despontam de forma significativa nos meios acadêmicos, o que lhes 

confere o caráter de importante fonte histórica, que se configura como um material que 

expressa as informações, discussões e opiniões divergentes que certamente contribui para 

manter e/ou dissipar ideologias impostas pela sociedade. 

É sabido que os impressos e as revistas pedagógicas representam um movimento 

que, ao longo dos anos, se instaurou na sociedade e suas produções são frutos dessas 

relações estabelecidas entre os pares. Tentar compreender o que se veicula nos discursos 

desses periódicos é desvendar a forma como o trabalho educacional se concretiza por 

meio das vinculações ideológicas presentes na sociedade, haja vista ser um material de 

rápido alcance e repercussão. 

Segundo Nóvoa (2002), a imprensa retrata os processos educativos abordando 

suas particularidades seja no que tange ao sistema de ensino em si, aplicado àquela 

realidade explicitada, bem como as interações que a sociedade tem com a escola. A 

diversidade fica registrada. É possível também observar o viés entre as orientações dadas 

pelos órgãos governamentais e como de fato elas ocorrem em sala de aula. Exala em suas 

páginas o resultado de discussões, polêmicas e de todo o diálogo pertinente ao lócus 

daquela realidade. 

 
Apesar da diversidade da imprensa, pode-se afirmar-se que os escritos 
jornalísticos se definem pelo seu caráter fugaz e imediato, inscrevendo-se 
frequentemente numa lógica de reação a acontecimentos ou a ideias, a normas 
legais ou a situações políticas. A imprensa é, talvez, o melhor meio para 
compreender as dificuldades de articulação entre a teoria e a prática: o senso 
comum que perpassa as páginas dos jornais e revistas ilustra uma das 
qualidades principais de um discurso educativo que se constrói a partir dos 
diversos actores em presença (professores, alunos, pais, associações, 
instituições, etc.) (NÓVOA, 2002, p. 13). 

 
Corroboram ainda no contexto das fontes históricas os estudos de Bastos (2007), 

quando ressaltam que todo material impresso educacional confeccionado com o intuito 

de orientar as práticas, informar sobre conteúdos e legislações, além de trazer notícias 

sobre a classe, podendo ser produzido por seus pares ou por órgãos governamentais, 

sindicatos, associações ou outros, escancara múltiplas perspectivas para quem está 

exercendo o ofício de historiador, dentre elas compreender a implantação das leis 
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vigentes, o espírito das instituições de ensino, cada qual com sua identidade e regimentos 

próprios, observar as práticas que eram realizadas. 

 
Figura 3 – Impressos e suas possibilidades de análises. 

Fonte: Bastos (2007, p. 167) – elaborado pela autora. 

 
Ao analisar previamente as matérias dos periódicos destinados ao ensino e 

educação, percebe-se os aspectos sociais relacionados aos assuntos educacionais, 

vislumbrando como os eventos da comunidade que pertence àquela instituição 

impactavam no andamento do ano letivo, como as legislações determinadas pelos entes 

governamentais eram aplicadas nos ambientes onde era o alcance das revistas, o modo 

como as próprias crenças e ideologias dos profissionais da educação reagiam com as 

práticas realizadas (BASTOS, 2016). 

Neste contexto, a Revista Educação em Mato Grosso será objeto de análise e 

discussão sobre o ensino de Matemática, tendo como base as matérias veiculadas, com a 

finalidade de orientar os trabalhos pedagógicos e administrativos nas escolas públicas 

estaduais mato-grossenses. No entanto, faz-se necessário revisitar os impressos e revistas 

pedagógicas que circularam em nosso país em outros tempos. 

Partindo desses pressupostos é que se propõe investigar a Revista Educação em 

Mato Grosso, considerada um campo fértil para registrar e disseminar as ideias garantindo 

uma gama de questões a serem perseguidas e estudadas pelo pesquisador. Serão 

fornecidos dados que o levem a contextualizar e fazer as devidas relações para o desmonte 

do objeto, neste caso específico, a disciplina de Matemática. 

No cenário educacional brasileiro, a primeira revista reconhecida no país, data de 

1812 é de Salvador na Bahia, intitulada “As variedades ou ensaios de literatura” e tinha 
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o formato de livro, assim como todas as demais revistas que circularam à época 

(BAPTISTA, ABREU, 2010). 

O jornalismo, assim como outros campos, depende de um processo histórico 
evolutivo para se definir como atividade institucionalizada. E é nos primórdios 
desse processo que se insere o exemplo de “As Variedades ou Ensaios de 
Literatura”, dentro do universo do jornalismo, no meio de informação 
conhecido por “revista”. Percebe-se, ao longo das argumentações, que a 
relação entre especialização e o jornalismo ali inserido, ainda sem as noções 
conquistadas na modernidade, é fruto de um esforço de associação. Plausível, 
no entanto, visto pelas características elencadas pelos teóricos em termos de 
especialização (DOURADO, 2013, p. 228). 

 
As edições da revista destacavam assuntos variados, resumos de viagens, 

costumes da época, relatos sobre a história nacional e estrangeira, doutrinas militares, 

ensaios de autores clássicos portugueses e anedotas. 

No Rio de Janeiro, a revista “O Patriota”, lançada no ano de 1813 foi a primeira 

que se dedicou às artes e ciências. Como teve grande representação, foi distribuída pela 

primeira vez e teve destaque como encarte entre as páginas 2 e 3 do número 65 do jornal 

“Idade D’Ouro” como estratégia do diretor Silva Serva e do redator Diogo Soares da Silva 

de Bivar, para alcançar maior público de leitores (BASTOS, 2002; IPANEMA, 2012). 

Bastos (2002) elenca periódicos que discutiam, entre outros assuntos, temáticas 

da educação, como Jornal da Sociedade Promotora da Instrução (Rio de Janeiro – 1832), 

Atheneu Popular (Minas Gerais – 1843), Jornal de Instrução e Recreio (Maranhão – 

1845), Revista Universal Brasileira (Rio de Janeiro – 1848), O Cruzeiro do Sul (Rio de 

Janeiro – 1848), O Atheniense (Bahia – 1849), Estrela do Occidente (Rio de Janeiro – 

1849), Gazeta da Instrução Pública (Rio de Janeiro – 1851), O Incentivo (Belém – 1851), 

O Curupira (Rio de Janeiro – 1852), Revista da Instrução Pública (Bahia – 1854), O 

Sceptico (Rio de Janeiro – 1857), Revista Brasileira (Rio de Janeiro – 1857), Revista 

Popular ( Rio de Janeiro – 1859), Bello Sexo (Rio de Janeiro – 1862), Jornal das Famílias 

(Rio de Janeiro – 1863), Revista do Instituto Polytécnico Brazileiro (Rio de Janeiro – 

1867), Annuário Illustrado Brazileiro (Rio de Janeiro – 1870), Revista da Instrução 

Pública (Bahia – 1871), A Luz (Rio de Janeiro – 1872), entre outros, sendo a maioria 

originária do Rio de Janeiro por ser à época a capital do Império. 

No ano de 1872, José Carlos Alambary Luz (1832-1915), docente e diretor de 

1868 a 1876 na Escola Normal da Província do Rio de Janeiro, criou o impresso “A 

Instrucção Publica”, sendo considerado o primeiro periódico pedagógico no Brasil ,que 

veiculou até 1875, com proposta de edição semanal, abordando a escola pública 
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brasileira, observando os problemas, propondo soluções, mencionando formação de 

professores e métodos de ensino focado no ensino primário, enaltecendo a importância 

da educação (LIMA et al., 2018). 

 
Figura 4 – Revista “A Instrucção Publica”, 1872. 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil. 

 
No ano de 1872, José Carlos Alambary Luz (1832-1915), docente e diretor de 

1868 a 1876 na Escola Normal da Província do Rio de Janeiro, criou o impresso “A 

Instrucção Publica”, sendo considerado o primeiro periódico pedagógico no Brasil ,que 

veiculou até 1875, com proposta de edição semanal, abordando a escola pública brasileira, 

observando os problemas, propondo soluções, mencionando formação de professores e 

métodos de ensino focado no ensino primário, enaltecendo a importância da educação 

(LIMA et al., 2018). 

Na Hemeroteca Digital Brasileira, site mantido pela Biblioteca Nacional do Brasil, 

foram inventariadas todas as edições deste impresso. No cabeçalho consta como “folha 

hebdomadária”, significa que as publicações eram semanais, alterando tal configuração 

para “folha quinzenal” durante os anos 1887 e 1888. Outra informação em destaque era 

o nome do diretor J. C. de Alambary Luz que mais uma vez aparece como protagonista. 

Após o cabeçalho e título “A Instrucção Publica” vinha o “Summario” que resumia todos 

os títulos das matérias. 

APRESENTAÇÃO 
No movimento geral das idéas, 

quotidianamente agitadas pelo jornalismo 
brasileiro, uma sobresahe que attingio, ha 
muito, por sua elevanda importância e 
incontestavel urgência, as proporções de 
aspiração nacional. 

Essa idéa que tomamos a peito 
desenvolver, quanto nossas forças o 
permitam, foi ainda a que suggerio o titulo 
desta folha hebdomadaria. 

A instrucção publica se tem 
tornado a primeira necessidade dos povos, 
porque é deles o pharol e alimentação 
espiritual. 
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As questões de diálogo direto com os assinantes foram constatadas na página 26, 

e versava sobre o atraso na entrega e uma pretensão de regularização e local onde 

pudessem reclamar e pagar as assinaturas do impresso que eram efetivadas somente por 

três, seis ou doze meses, consta também os valores que custavam e o lembrete de que o 

pagamento deveria ser antecipado. 

 
Figura 5 – Aritmética em “A Instrucção Publica”, 1872. 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil. 

 
A edição número 15 trazia assuntos sobre vocabulário, economia, exames nas 

escolas públicas, o ensino na França, Aritmética, vida em família, legislação, indicação 

de leituras, noticiário geral. A edição 26 trazia dados sobre a Instrução Pública do ano de 

1872, informes sobre economia, gramática, o sistema educacional estadunidense, 

conteúdo sobre o Instituto dos Surdos-Mudos no Rio de Janeiro, Linguística, Inspetoria 

na Instrução Primária e Secundária na Corte, Expediente da Faculdade de Medicina da 

Corte, Noticiário e Questão Pedagógica-Disciplinar. 

A Revista organizada por seções destaca lições enumeradas enfocando a 

“Arithmetica”, por meio de exemplificações do ensino prático para uma classe de 

meninos de 6 a 7 anos. As lições narravam um diálogo entre professor e aluno para 

Arithmetica 
EXEMPLOS DO ENSINO PRATICO 

Por Th. Braun. 
 

TERCEIRA LIÇÃO 
(Classe de meninos de 6 a 7 anos) 

Professor. – Eis-nos já capazes de contar desde 
um até dez e desde dez até um. Hoje vamos fazer novo 
exercício com estes números. Tome estas avelãs e coloque 
dez em linha. Mostre-me agora qual a primeira que foi 
posta na taboa. 

Alumno. – Esta. 
P. – Qual a segunda. 
A. – Esta outra. 
P. – A segunda á qual segue-se? 
A. – A segunda segue-se a á primeira. (...) 

QUARTA LIÇÃO 
Professor. – Em vez de dizer-se uma avelã, pode- 

se-há dizer que uma avelã é uma unidade; da mesma sorte 
que uma laranja é uma unidade em relação ás laranjas; 
duas laranjas são duas unidades desta especie de fructas 
etc. Em vez de quatro pode-se dizer quatro unidades e 
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contextualizar a situação, visando facilitar o entendimento para que pudesse ser aplicada 

com maior riqueza de detalhes durante as aulas. 

A Terceira Lição iniciava com a constatação de que havia conhecimento dos 

números em ordem crescente e decrescente até o numeral dez e propunha que fossem 

empregadas avelãs para representar as quantidades, seguindo para a fixação dos números 

ordinais, para posteriormente introduzir a classe das dezenas com expressões do tipo “dez 

e um” apresentando então o onze, contextualizando com conceitos acerca de antecessor e 

sucessor. A indicação era de que o trabalho fosse praticado até o número vinte. 

Sobre a Quarta Lição, ainda utilizando avelãs e laranjas, apresentava a proposta 

de reconhecer o significado de “unidade”, uma avelã é igual a uma unidade de avelã, ao 

agrupamento de quantidades é introduzido o conceito de soma ou total, com o resultado 

de uma adição tratada como “ajuntar”. 

Ainda nesta lição destaca-se o valor da repetição por parte dos alunos sobre o que 

fora dito pelo professor, se enfatiza na prática a comparação “quantas vezes o número 

dois contém o número um, quantas vezes o número três contém o número um” e assim 

por diante. Mesmo de forma bastante intuitiva e não anunciada pelo material, já era uma 

correlação com o conteúdo de conjuntos. No entanto, há uma indicação de que as Lições 

teriam continuidade nas próximas edições. 

Em seus estudos, Monarcha (2004) engloba as revistas que circularam no estado 

de São Paulo, no período de 1892 a 1944. O marco inicial 1892 foi escolhido por ser o 

lançamento da Revista Moderna – tida como a primeira revista do gênero 

educação/ensino do estado de São Paulo. Já o término considerado foi 1944, pois em 1945 

era veiculada a primeira edição da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos que é 

apontada pelo autor como a primeira revista a circular nacionalmente, contemplando a 

temática educacional. Essa análise foi executada pelo Grupo de Pesquisa História da 

Educação no Brasil vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Centro de 

Referência para a Pesquisa Histórica em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências 

da UNESP – Universidade Estadual Paulista no Campus de Marília. 

No período de 1892 a 1944, destacam-se as revistas analisadas pelo grupo 

coordenado pelo Professor Monarcha: Revista Moderna (1892-1893); A Eschola Publica 

(1893-1897); Revista do Jardim de Infância (1896-1897); Educação – Revista de 

Assumptos Geraes e Pedagógicos (1902-1903); Revista de Ensino (1902-1919); Revista 

da Escola Normal de São Carlos (1916-1922); Revista de Educação – Piracicaba – Orgam 

de propriedade e redação do corpo docente (1921-1922); Revista da Sociedade de 
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Educação (1923-1924); Educação – Directoria Geral da Instrucção Pública/Sociedade de 

Educação de São Paulo (1927-1930); Escola Nova – segunda phase da Revista 

“Educação” do Orgão da Directoria Geral da Instrucção Publica de São Paulo (1930- 

1931); Educação – Órgão da Diretoria Geral do Ensino do Estado de São Paulo (1931- 

1932); Revista de Educação – São Paulo – Órgão da Diretoria Geral do Ensino (1933- 

1943); Educação – Boletim do Departamento de Educação do Estado de São Paulo 

(1944). 

O impresso “A Instrucção Publica” teve expressivo reconhecimento e aprovação 

por parte do professorado, sendo considerado o marco nas publicações periódicas 

didáticas. Impulsionou, assim, outras revistas especializadas a surgirem em diversas 

regiões pelo Brasil, conforme as informações sistematizadas no quadro 1 a seguir: 

 
Quadro 1 – Primeiras Revistas Pedagógicas Brasileiras. 

 

Nome do impresso Ano Distribuição 

Revista do Ensino 1883 Rio de Janeiro 
Revista Pedagógica 1890 Nacional 
A Eschola Publica 1893 São Paulo 
Revista do Jardim da Infância 1896 São Paulo 

Educação e Ensino: revista pedagógica da instrução pública municipal 1897 Rio de Janeiro 
A Escola: órgão da Associação dos Professores do Brasil 1900 Rio de Janeiro 
A Escola: Grêmio dos Professores Públicos do Estado do Paraná 1902 Paraná 
A Escola: revista oficial do ensino 1902 Pará 
Revista de Ensino 1902 São Paulo 

Revista Didática: regenerar o ensino ensinando 1903 Rio de Janeiro 
Anuários do Ensino de São Paulo 1907 São Paulo 
Ensino Primário 1911 Pará 
O Estudo: Sociedade de Estudos Pedagógicos do Distrito Federal 1908 Rio de Janeiro 

Revista do Ensino 1911 Pará 
Revista Escolar 1925 São Paulo 
Revista Educação (de 1930 a 1931 denominou-se “Escola Nova”) 1927 São Paulo 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 1944 Ministério da Educação 

Fonte: Catani (1996, p. 119-127) – adaptado pela autora. 
 

Analisando as considerações de Catani (1996) e Monarcha (2004), em 

consonância com o caso, mesmo que a primeira esteja considerando os impressos 

educacionais em âmbito nacional e o segundo apenas no estado de São Paulo, são 

perceptíveis algumas similaridades nas revistas dentre as quais destacam-se: “A Eschola 

Publica (1893)”, “Revista Jardim de Infância (1896)”, “Revista de Ensino (1902)” e 

“Revista de Educação/Escola Nova (1927)”. É possível constatar que grande parte das 

publicações esmiuçadas pelos estudiosos que eram efêmeras, as únicas que existiram por 

um período maior são “Revista de Ensino (1902-1919)” creditada à Associação 
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Beneficente do Professorado Publico de São Paulo e a “Revista de Educação (1933- 

1943)” sob os auspícios do Órgão da Diretoria Geral do Ensino do Estado de São Paulo. 

“A Escola – Revista Brasileira de Educação e Ensino”, gerida de começo por Luiz 

Joaquim Duque-Estrada Teixeira, foi lançada no Rio de Janeiro em 1877 e estampava 

logo na capa a sua missão “Para formar um povo nobre, morigerado, laborioso, só há um 

meio – é educa-lo”. Trata-se de um impresso com diversos colaboradores e tinha como 

editor Serafim José Alves. Continha uma espécie de editorial; legislação que contemplava 

os conteúdos a serem tratados, salários, cargos, entre outras minúcias correlacionadas 

com a Instrução Pública; boletim informativo com notícias nacionais e internacionais; 

uma seção especial para retratar o apoio aos direitos dos professores e outros assuntos 

relativos a isso. Existiam críticas ao ensino no país e forte comparação com outros que 

estivessem mais “adiantados”. Do número 2 é transcrito, na sequência, um trecho do 

artigo intitulado “A Imprensa e a Escola” presente nas páginas 17 e 18, assinado por 

Francisco Alves da Silva Castilho, denotando, na opinião do autor, como escola e 

imprensa se complementam: 
 

Sempre entendi que a imprensa e a escola são dous meios de instrucção publica 
que deveriam andar ligados por um laço ou elo de continuação; pois a missão 
da escola não póde chegar a mais do que habilitar a mocidade para a instrucção, 
e acabado o tempo do tirocínio escolar somente os que dedicam ás letras, ás 
sciencias ou ao commercio tiram real proveito de suas habilitações, ficando a 
maioria dos que a frequentam na ignorância da verdadeira utilidade do que 
aprenderam, por melhores provas que ali houvessem dado de sua inteligência 
e aproveitamento; e isto porque nem o agricultor, o artista, o mecânico e em 
geral a maxima parte dos que aprenderam a ler encontra entre nós uma 
publicação de seu interesse e destinada a instruir o povo nos misteres de sua 
profissão (A Escola: Revista Brasileira de Educação e Ensino, 1877, v.1, n.2, 
p.17). 

 
Conceber a escola como espaço apropriado para desempenhar suas funções num 

ambiente de trabalho, segundo a Revista, é improfícuo, pois essa não é em si a finalidade 

do ambiente educacional. Tão logo, a imprensa desempenharia o papel de continuidade 

deste aprendizado e segue-se a crítica da pequena diversidade das publicações que não 

abrangiam os interesses profissionais ou ainda a lacuna que poderia ser explorada pelo 

ramo editorial. 

No último parágrafo da página 17 há uma citação acerca da imprensa e sua 

magnitude como mecanismo auxiliar na difusão de todo o sistema educacional, afirmando 

que a leitura ampliaria os conhecimentos, pois seria a prática do ato de ler que traria ao 
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indivíduo, seja ele quem for, independente do papel social e sua condição financeira, uma 

liberdade de pensamento e de expressão própria, sem depender de outros: 

O que cumpre porém é não deixar a intellingencia, depois de habilitada por 
estes rudimentos, entregue unicamente aos esforços individuaes sem outra luz 
que a esclareça e lhe sirva de guia pela vereda do bem. Esta luz é a que a 
imprensa ministra pela edição de bons livros, periódicos e gazetas escriptas 
propriamente para leitura e instrucção do povo que não deve aprender a ler 
somente para saber escrever, ficando em tudo o mais á mercê do que der e vier 
(A Escola: Revista Brasileira de Educação e Ensino, 1877, v.1, n.2, p.17-18). 

 
Em suma, a revista deixa transparecer que uma pessoa instruída, com leitura 

fluente, é conhecedora de seus direitos e deveres, tem maior consciência da sociedade e 

pode exigir que se cumpram os seus direitos, pois de tal modo não estaria mais à luz da 

ignorância. 

Figura 6 – Revista “A Escola”, 1877. 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil. 

 
Para Leitão (2016), a Revista se apoiava em três pilares principais: fomentar a 

instrução para todos; oferecer subsídios ao trabalho docente com informações e sugestões 

de metodologias; e defender os direitos e os interesses da classe. Entre 1877 e 1878, o 

periódico circulou com 81 edições, com um material extremamente rico e que está 

disponibilizado para consultas em formato digital no site da Biblioteca Nacional do 

Brasil, denominando-se Hemeroteca Digital Brasileira. 



45 
 

 

Quadro 2 – Temáticas abordadas pela Revista “A Escola”. 

Fonte: Leitão, 2016, p.42-43. 
 

O decreto n. 6397, de 30 de novembro de 1876, está publicado no segundo número 

da “A Escola” e dispõe da criação de duas escolas normais primárias no município da 

Corte, na cidade do Rio de Janeiro. Uma das instituições era direcionada para professores 

do tipo externato e outra para professoras no modelo internato, ambos gratuitos e 

contemplavam as disciplinas distribuídas nos três anos de formação: 

- Instrução moral e religiosa; 

- Língua nacional; 

- Língua francesa; 

- Aritmética até logaritmos, álgebra até ás equações do 2º grau, geometria plana, 

metrologia e regras de escrituração mercantil; 

- Elementos de cosmografia e de geografia geral, geografia do Brasil, história 

universal (noções) e história do Brasil; 

- Princípios elementares de ciências físicas e naturais e de fisiológica e higiene; 

- Noções gerais dos direitos e deveres do homem e do cidadão, e de economia 

social e doméstica; 

- Pedagogia e prática do ensino primário; 

- Desenho linear e caligrafia; 

- Música vocal; 

- Ginástica; 

- Trabalhos de costuras, tecidos e bordados, na escola normal de professoras. 
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A revista “A Escola” publicou sobre as Escolas Politécnicas, destacando ementas 

que miravam um aprofundamento em Matemática nos cursos técnicos e também 

divulgava como era a Instrução Pública de outros países, inclusive descrevendo quais 

disciplinas eram ministradas aos alunos. Deste modo, trazia informações de como estava 

instituído o ensino em algumas províncias, dentre elas São Paulo, Minas Gerais, 

Pernambuco, Pará, Rio Grande do Norte, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul e também 

Matto-Grosso. 

Com relação à província de Matto-Grosso, aponta o recebimento de 4 jornais com 

publicação semanal intitulado “A Opinião” de Corumbá (atualmente localizada no estado 

de Mato Grosso do Sul) e no jornal “Liberal” de Cuiabá, em que consta que os professores 

estão com os pagamentos atrasados entre 4 a 6 meses, então “A Escola” cobra do 

administrador da província que sejam regularizados. 

Em diversas edições aparece “O ensino das cousas”, em que se destaca a 

importância do trabalho com materiais concretos para que a compreensão de conceitos 

seja obtida pelos estudantes. Além da utilização de objetos que os alunos conheçam ou 

que o professor possa apresentar e saibam do que se trata, apresenta demonstrações de 

algumas instruções em relação ao ensino da Matemática: 

- “forma: desenvolver a ideia de ângulos; distinção dos objetos pela forma”, 

“tamanho: aplicar as medidas para avaliar comprimento, largura, altura, distância, etc.; 

desenvolver a ideia de grande e pequeno, curto e comprido, largo e estreito”, “desenho e 

escrita: trabalhar com ângulos retos, agudos, obtusos” (A Escola, n.50, v.2, 1878). 

- “forma: linhas, superfícies e sólidos”, “tamanho: exercícios de traçar triângulos 

e quadrados com lados dados”, “peso: tabelas de pesos com exemplos práticos para 

conhecer divisões e subdivisões” (A Escola, n.51, v.2, 1878). 

- “tamanho: mostrar a necessidade de uma medida”, “com: marcar o tempo 

contando”, “peso: exercício de pesar livros, saquinhos de areia”, “tamanho: discernimento 

das diferentes unidades de medidas com seus múltiplos e submúltiplos” (A Escola, n.52, 

v.2, 1878). 

Outro impresso notável na evolução das revistas pedagógicas no Brasil é a 

“Revista do Ensino” do estado do Rio de Janeiro, lançada em 1883. É preciso caracterizá- 

la, pois existiram publicações homônimas em outros estados e períodos. Na Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional estão disponíveis para consulta o terceiro (março de 1883), 

quarto (abril de 1883) e quinto (maio de 1883) exemplares. Todos os exemplares 
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mantinham a numeração da página a partir do anterior, mantinha-se a sequência numérica 

crescente. 

 
Figura 7 – Revista do Ensino do Rio de Janeiro, 1883. 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil. 

 
Os dados catalográficos dispostos na página inicial destas três edições do impresso 

“Revista do Ensino (RJ)” se mantém, com impressão mensal e na primeira página ainda 

o sumário que destaca as matérias publicadas: 

- Março de 1883: 1. Revista do Ensino; 2. Bibliografia; 3. O ensino primário; 4. 

Noticiário; 5. A Instrução Primária na Inglaterra; 6. Aritmética; 7. Há trinta anos. 

- Abril de 1883: 1. Revista do Ensino; 2. A associação promotora da Instrução; 3. 

Conselhos aos pais; 4. O Ensino primário e o aprendizado nos ofícios; 5. Notas da carteira 

de um educador; 6. Museus escolares; 7. Aritmética. 

- Maio de 1883: 1. Revista do Ensino; 2. Associação promotora da Instrução; 3. 

Instrução Pública; 4. Bibliotecas Escolares; 5. Instrução no Paraná; 6. Aritmética; 7. 

Conselhos aos Pais; 8. Sinite Parvulos ad me venire; 9. Regulamento. 

Nestes três exemplares são constantes matérias sobre Aritmética, todas têm o 

subtítulo “Meio de aprender a contar com segurança e facilidade por Condorcet”, também 

conhecido como Marquês de Condorcet. 

REVISTA DO ENSINO 
 

As faculdades humanas se subdividem em physicas, íntelelectuaes, 
moraes e espirituais. 

Se qualquer delas fôr deixada em abandono, a consequência 
inevitável é, que será incompleta a educação, e, portanto, teremos entes 
incompletos. 

Rio, 31 de Março de 1883 
 

A instrucção por si só é uma arma perigosa. A instrucção, como todos 
sabem, multiplica necessidade e desejos (...). 

Rio, 31 de Maio de 1883 
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Marie Jean Antoine de Caritat, francês, filósofo e matemático, viveu até 1794. As 

páginas 44 e 45 da edição de março dedicam-se a explicar a “Segunda Lição”, 

esclarecendo a noção de adição, neste momento a partir do número onze é caracterizado 

como “um somado a dez diz-se dez e um ou onze” seguindo-se desta forma até unidades 

maiores como milhão, bilhão, trilhão e quatrilhão, denotando-se que poderia continuar 

até onde for necessário, agregando unidade e a unidade. 

No quarto exemplar da “Revista do Ensino” eram tratadas as “Terceira Lição” e 

“Quarta Lição” de Condorcet. A premissa da “Terceira Lição” se referia aos símbolos 

para a representação das quantidades, foram também designados no impresso como 

caracteres e algarismos, grifados na sequência, de 1 a 9. Também discorre sobre a posição 

correta do Sistema de Numeração Decimal para as classes de unidade, dezena, centena e 

sucessivamente. Para conceituar a ausência de unidade, ou o menor valor que use dezenas 

(10), se enfatiza o significado e importância da existência do zero, a permuta de dez 

unidades por uma dezena e zero unidades. 

A “Quarta Lição” de Condorcet é utilizada para introduzir somas e descreve a 

seguinte situação: “que tenhamos 13 objectos em um lugar e 26 em outro, e que queiramos 

saber quantos são os objectos ao todo: isto se conseguirá somando os dois nummeros 

dados, ou reunindo 13 a 26” (Revista Ensino, 1883, p.60). 

Na sequência, busca refletir quantas unidades e dezenas existem nas quantidades 

de objetos observados e segue explicando que é preciso associar unidade a unidade para 

somar, depois dezena a dezena. Sugere ainda que é difícil guardar na memória como 

realizar tais cálculos, portanto, é introduzido o enunciado de “arme e efetue” salientando 

que é fundamental colocar “unidade em cima de unidade”, “dezena com dezena” e assim 

sucessivamente. Na matéria é dada a “Fórmula da operação” conforme aponta a Figura 8, 

de um recorte da página 61: 

 
Figura 8 – Quarta Lição de Condorcet na Revista do Ensino, abril de 1883. 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil. 
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A “Quinta Lição” de Condorcet, nas páginas 73 a 75 da edição de maio de 1883, 

destaca a operação inversa da adição que é denominada como subtração, como é 

disseminada nos dias atuais, inclusive o termo “emprestar” entre as classes já era usual, 

como segue explicitado na Figura 9: 

 
Figura 9 – Quinta Lição de Condorcet na Revista do Ensino, maio de 1883. 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil. 
 

Na “Sexta Lição” o autor afirma sobre a importância de verificar se a adição ou 

subtração estão corretas, realizando o que atualmente seria dito como “prova real”, que 

também são exemplificados. 

 
Figura 10 – Sexta Lição de Condorcet na Revista do Ensino, maio de 1883, p.73. 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil. 

 
De acordo com Fernandes (2004), a “Revista Pedagógica” teve seu primeiro 

número circulando em 1890, destinada aos docentes e com distribuição gratuita. O 

impresso teve publicações mensais e, nas últimas edições em 1896, passam a ser 

trimestrais. Assim como variou na periodicidade, também teve oscilações no número de 

páginas por edição. As seções que tiveram mais constância foi a Parte Official que tratava 

da legislação; Pedagogia que destacava memórias; Chronica do Exterior trazia 
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informações aos professores do Brasil sobre os fatos na área educacional fora do país; 

Chronica do Interior divulgava os acontecimentos nacionais. 

Outra revista que se destacou no cenário educacional brasileiro durante este 

período foi a Revista do Ensino Primário do estado da Bahia, publicada no mês de 

novembro de 1892, com os seguintes professores no cargo de redatores: Leopoldo dos 

Reis, Luiz Leal e Theotimo de Almeida. Era um impresso publicado pela editora Litho- 

Typographia, matinha publicação mensal e trazia as informações para assinantes. Além 

de admitir matérias de colaboradores, era organizada e, desde seu primeiro exemplar, 

trazia informações relevantes e apresentava um sumário. 

 
Figura 11 – Revista do Ensino Primário, nº 1, Bahia, 1892. 

Fonte: Biblioteca Pública do Estado da Bahia – GHEMAT. 

 
De acordo com a Revista do Ensino Primário (1892), a Aritmética era de grande 

valia para o desenvolvimento intelectual. Para além do cálculo mental era necessário o 

manuseio de objetos para facilitar e estimular a aprendizagem, contribuindo para a 

compreensão do conceito de número. Quanto mais fosse empregado o uso de materiais 

alternativos que fizessem parte do cotidiano da criança, maior seria o entendimento. 

Nas edições de junho a outubro de 1893, o destaque é o artigo sobre “O Ensino de 

Aritmética”, de autoria de Pedro Celestino da Silva, que fora publicado em partes, 

SUMMARIO 
Artigo da Redacção; 
Considerações sobre o ensino de Leitura e Arithmetica; 
Inspecção das Escholas; 
Obrigatoriedade do Ensino Primario; 
Noticiario; 
Bibliographia. 
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enfatizando a necessidade de mudanças de metodologia de ensino da Matemática. O autor 

direcionava que era necessário considerar a realidade do cotidiano do aluno e atentava 

para o uso de material que pudesse ser manipulado durante as aulas, de tal forma que os 

conteúdos fossem aplicados às vivências dos indivíduos. Para ele, um contador mecânico 

ou qualquer outro material, como o ábaco, poderia promover a visibilidade dos conceitos 

ensinados na teoria, fazendo assim mais significado para que os estudantes pudessem 

compreender. 

Registra-se ainda a existência da revista “A Eschola Publica”, que circulou entre 

1893 a 1897. Foi impressa com um percentual de auxílio financeiro do governo federal e 

era destinada à instrução pública, com um tom inovador em seu teor. Em suas páginas, 

traz um discurso na primeira pessoa do plural para aproximar o leitor e retrata diversos 

assuntos além das políticas públicas, exemplos de situações de sala de aula. Em que o 

aluno interagia e saía da sistemática de mera repetição/memorização dos assuntos 

estudados, a profissionalização do professor, metodologias de ensino, entre outros 

assuntos da esfera educacional (PINTO, 2008). 

 
Figura 12 – Primeira Revista “A Eschola Publica”, 1893. 

Fonte: Faculdade de Educação da USP – GHEMAT. 

REVISTA DO ENSINO 
S. Paulo, 1 de julho. 

 
Uma revista pedagógica é uma necessidade 

palpitante em nosso meio – dizem. Pois bem, nós 
vamos ensaiar uma revista que satisfaça essa 
necessidade. 

(...) proporcionando aos professores públicos 
suggestões relativas ao ensino, suggestões que a 
Eschola Normal não poude, nem poderá dar-lhes tão 
cedo. 
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Logo na sua primeira edição, datada de julho de 1893, a tiragem foi de 1000 

exemplares, dado constatado na própria revista. Mesmo sem um título de abertura ou 

apresentação do primeiro exemplar, fica evidente que as matérias eram direcionadas aos 

pais e professores pelo amor aos infantes, dando visibilidade às práticas pedagógicas 

oriundas das escolas sobre assuntos diversos e estampava como missão “ser útil ao 

ensino”. 

As temáticas abordadas destacam as “Primeiras Lições de Desenho” e 

“Arithmetica Elementar”, sob a responsabilidade de Oscar Thompson. Sobre a 

“Arithmetica Elementar” é avultado que o estudo do conteúdo “disciplina o raciocínio, 

desperta e concentra a atenção e aumenta os hábitos de investigação e de firmeza, os quaes 

são indispensáveis na successão da vida”. Outro destaque se refere à ampliação da 

abstração e que tudo se deve ao método de ensino aplicado para ser de fácil compreensão, 

e posteriormente tece uma crítica ao ensino proposto como uma simples decoreba (A 

Eschola Publica, jul., 1893). 

Neste contexto, Thompson (1983, p.5) sugere que os algarismos não sejam vistos 

meramente como símbolos e sim como uma associação aos objetos, que o concreto 

deveria ser utilizado para que ocorra a aprendizagem. E finaliza com “Preparação da 

Classe”, em que são pontuadas duas lições como exemplos de proceder com a inserção 

de objetos nas aulas. Com os quais os estudantes podem interagir, tal metodologia 

expressa que as quatro operações básicas serão contempladas. 

Na Revista “A Eschola Pública”, o direcionamento dado ao ensino da Matemática, 

a partir de sua primeira edição, denota que seus autores eram adeptos da denominada 

Pedagogia Moderna e do Método intuitivo. A Pedagogia Moderna é tida como uma 

pedagogia mais prática, em que ensinar se dava com reprodução de modelos. A partir de 

1894, os conteúdos sugeridos na seção “Trabalhos Manuais” se assemelham ao linguajar 

da Geometria com uso de figuras e sólidos, também noções de ângulo. Essas matérias são 

creditadas aos colaboradores Alfredo Bresser e Ramon Roca (FRIZZARINI, SILVA, 

2016). 

 
Para os professores importava tanto escrever sobre experiências bem sucedidas 
de ensino quanto exprimir, pelas revistas especializadas, as necessidades e 
ideais do trabalho e da carreira docente. Desse modo é que vemos (em São 
Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia 
e progressivamente na maioria dos Estados) os conhecimentos sobre a 
formação, o trabalho e o controle das escolas serem partilhados pela categoria 
do magistério e também postos ao alcance da sociedade (CATANI; BONAFE; 
AGUIAR, 2019, p.63-64). 
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Tamanha era a necessidade de fortalecimento da classe que surgiu o Pedagogium4 

em diversas regiões do Brasil. Visava organizar a instrução profissional para docentes 

com a difusão dos avanços da Instrução Pública em outros países. Uma das ações de um 

desses grupos resultou no surgimento da Revista do Ensino de Alagoas. No início, a 

tiragem era quinzenal e, a partir de setembro de 1891, passa a mensal com edições no dia 

15 de cada mês. Na equipe editorial os redatores Francisco Domingues da Silva, Ignacio 

Joaquim da Cunha Costa e Joaquim Ignacio Loureiro. Os informes eram associados ao 

ensino, à forma de organização e disciplinas que deveriam compor a educação primária, 

ou seja, visando contribuir com o trabalho em sala de aula (CRUZ, 2018). 

 
Figura 13 – Primeira Revista do Ensino, Alagoas, 1881. 

Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas – GHEMAT. 
 

Segundo a Portaria de 31 de março de 1891, emitida pela Diretoria da Instrução 

Pública do Estado das Alagoas, fora indicada a sistemática de trabalho da Matemática no 

ensino primário que era dividido em três disciplinas: Aritmética e Sistema Métrico 

 
4 Estabelecimento de ensino profissional instituído pelo decreto n. 667 de 16/08/1980 – era parte 
da Reforma Educacional Benjamin Constant de abril de 1980 - tinha a missão de aperfeiçoar os 
docentes por meio de conferências, cursos, exposições, criação de laboratórios para o ensino de 
ciências e história natural, instituição de classes de trabalhos manuais, publicação de Revista 
Pedagógica (BRASIL, 1980). 

REVISTA DO ENSINO 
Orgão do Pedagogium Alagoano 

 
PARTE OFFICIAL 
Decreto n.89 de 12 de Março de 1891 
(...) 

E no intuito e prover a mais 
palpitante necessidade, que actualmente 
reclama o ensino publico, qual a de ilustrar 
os mestres e methodisar o mesmo ensino nas 
aulas primaria (...) 
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Decimal, Geometria e Desenho. Para a Aritmética e Sistema Métrico Decimal, na 

primeira classe do primário, o ensino com problemas práticos, na segunda classe ver 

conteúdos aplicados ao comércio, o Sistema Métrico Decimal e o Sistema Monetário, 

tudo pensado de modo a auxiliar no cotidiano do aluno, na vivência em sociedade. 

No ensino de Geometria, a primeira classe deveria estudar linhas e figuras com 

suas definições e propriedades mais construções gráficas; a segunda classe deveria ter 

noções elementares de geometria teórica. Havia indicação para aulas de Desenho, na qual 

deveriam ser ensinadas as noções acerca de sombras e perspectiva, reprodução de 

desenhos tomando por base um modelo com adaptações, isso nas duas classes. Percebe- 

se a articulação entre Geometria e Desenho de modo a se tornarem complementares e 

propiciar o desenvolvimento do pensamento espacial. 

 
1.3 – Impressos Pedagógicos no início do século XX e os vestígios da Matemática 

 
A “Revista de Ensino da Associação Beneficente do Professorado Publico de São 

Paulo”, lançada na cidade de São Paulo em abril do ano de 1902, surgiu com a proposta 

de ser bimestral, era mantida pelo governo de São Paulo, tanto que a tipografia pertencia 

ao diário oficial. Esse periódico chama a atenção pelo período em que permaneceu em 

circulação: 17 anos. Foi publicada bimestralmente no período de 1902 a 1904. 

Posteriormente, entre 1905 a 1910, a periodicidade foi com maior intervalo de tempo, e a 

partir de 1905 a Revista passou a ser responsabilidade da Associação de professores. De 

1911 a 1918 (ano final de veiculação), voltou a ser custeada pelo governo. 

Figura 14 – Primeiro exemplar da Revista de Ensino, São Paulo, 1902. 

Fonte: GHEMAT. 
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O primeiro exemplar, com 149 páginas, abordou os seguintes temas: conselho do 

professorado; programas de ensino; direitos do professor; docentes estrangeiros; falta de 

vagas para estudos complementares; ampliação da rede de ensino; Cartas de Parker e o 

ensino da Aritmética; Ensino Militar; trechos para recitar; Literatura Infantil; crítica aos 

livros didáticos adotados pela rede; letras e partituras de canções recomendadas para as 

escolas; movimento associativo e seu estatuto; legislação; notícias de cunho variado desde 

afastamento de professor por motivo de saúde, falecimentos, promoção a diretor, dentre 

tantos outros. Assim tornou-se uma revista com uma gama de informações extremamente 

ampla e com número de páginas elevado, tendo em consideração as publicações 

anteriores. 

 
A publicação tinha finalidades pedagógicas, divulgando métodos de ensino, 
mas também finalidades corporativas, em defesa dos interesses do magistério. 
Durante os dezesseis anos não perfeitamente consecutivos de sua existência, 
entre 1902 e 1918, foram impressos textos didáticos para serem utilizados em 
sala de aula, orientações sobre como ensinar determinados conhecimentos 
escolares, traduções de trabalhos estrangeiros, ou, ainda, transcrições de 
discursos, conferências e comunicações realizadas por educadores brasileiros. 
Nas várias seções, a revista publicou prescrições destinadas ao professor que 
atuava no ensino primário ou nas Escolas Normais, voltadas, por exemplo, ao 
ensino de aritmética, geometria, leitura, linguagem, música, trabalhos manuais. 
Publicou também textos, discutindo educação física, moral, civismo, história, 
geografia, religião, higiene, relação entre professor e aluno, especialmente o 
uso de medidas para manter a disciplina da classe, e tratou de problemas afetos 
à formação e ao exercício profissional (GUALTIERI, 2008, p.51-52) 

 

As matérias acerca das “Cartas de Parker para o Ensino de Aritmética nas Escolas 

Primárias” são assinadas por Joaquim Brito (J.B). Segundo a Revista de Ensino, estas 

cartas são consideradas de suma relevância pelo fato de registrar, logo na introdução, que 

o seu uso contribui e muito para o ensino de Matemática, por abordar sobre o ensino 

intuitivo em contraposição ao emprego da decoração tão aclamado na metodologia 

tradicional. 

Isto posto, de acordo com Valente (2008), até o final do século XIX, ter a tabuada 

decorada era sinônimo de sucesso na aprendizagem matemática, inclusive foi esse o 

pontapé inicial da organização da Aritmética para então. Aos poucos, introduzir-se uma 

metodologia de trabalho mais ativa e baseada nas experimentações com materiais 

concretos. Neste espírito da implantação do Método Intuitivo, as Cartas de Parker 

constituem um material amplamente utilizado. 
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Figura 15 – Cartas de Parker divulgadas na Revista de Ensino, 1902. 

Fonte: GHEMAT. 
 

As cartas partiam da ideia mais básica de reconhecimento da ideia de quantidade, 

numeral e agrupamento, até introduzir as quatro operações básicas (adição, subtração, 

multiplicação e divisão – inclusive no formato de fração). Todas as cartas têm orientações 

de como o professor deve conduzir, questionamentos que podem ser feitos aos estudantes 

para que esses possam refletir sobre os conteúdos. As perguntas que estão postas para que 

o docente realize são para levar o aluno a obter as respostas, analisando as propostas das 

cartas. Além disso, está posto que não se deve ficar preso ao que expõe as cartas, incentiva 
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que as situações merecem ter a concretude por meio de pedras, livros, canetas, lápis, 

palitos ou calendários. 

O segundo número da Revista de Ensino tem em destaque uma matéria de 

Benedicto Galvão sobre Aritmética (p. 202-212), que é conceituada pelo autor como uma 

das disciplinas que são ministradas com mais critério e proveito. Destaca também o ensino 

das frações ordinárias usando o máximo possível de apoio em materiais concretos e 

associando com ideias estudadas anteriormente, para que aconteça o aprendizado e o 

aluno perceba que fração é uma parte do todo. O texto passa por muitos tópicos do ensino 

de frações e exemplifica inclusive operações com frações, tentando ser detalhista e 

mostrando a relevância de tal estudo. 

 
Figura 16 – Revista do Ensino, nº 2, 1902. 

Fonte: GHEMAT. 
 

A matéria, apresentada na Figura 16, avulta a Matemática como uma disciplina 

difícil e complexa, como nos dias atuais e talvez uma análise de que seja realmente uma 

realidade cultural do Brasil, passada de geração para geração, de pais para filhos, que é 

uma disciplina complexa e que nem adianta esforçar-se para aprender. Isso, reflete-se nos 

resultados dos exames internacionais em escala mundial, como o PISA – Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos – em que o país geralmente figura entre as últimas 

posições com uma proficiência matemática muito aquém do desejado. 
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Seguindo a análise de Cruz (2018), o terceiro número, de 1916, publicou um artigo 

de Flávio Lopes Monteiro sobre a Aritmética, em que aconselhava que o professor deveria 

ter muita atenção e compreender que as aulas ministradas deveriam acompanhar o 

desenvolvimento intelectual dos alunos, ainda em fase de desenvolvimento. 

Nesta conjuntura, Monteiro (1916) ressalta que desde as primeiras lições é preciso 

que o professor tenha um olhar apurado para que possa explicar ao aluno calmamente 

todas as etapas dos cálculos. Saía-se, assim, das repetições, que visavam decorar os 

assuntos estudados e não geravam aprendizagem, apenas a desmotivação com relação à 

Matemática. O autor faz uma comparação do estudo da disciplina com os treinos físicos 

que são necessários para o desenvolvimento muscular, desde que seja algo contínuo e 

gradualmente elevando o nível dos exercícios. 

 
Figura 17 – Revista do Ensino, 1916. 

Fonte: GHEMAT. 
 

Monteiro (1916) ressalta, sobre esta questão, que era necessário o uso da 

manipulação de materiais para aquisição de maior compreensão e memorização, os mais 

diversificados tipos de atividades envolvendo as quatro operações com muita prática e, 

Actualmente, porém, a orientação é muito 
outra, pois ensinar arithmetica ás creanças é o mesmo 
que ensinal-as gradualmente a fazer uso das faculdades 
de entender e raciocinar, faculdades estas inherentes á 
nossa organização intelectual. Disse gradualmente, 
porque, tanto mais extensa será uma idéa e tanto mais 
complicado um raciocinio, quanto mais habituadas 
estiverem as nossas faculdades com estes exercicios, 
que, naturalmente, devem ser ministrados no ensino com 
o mesmo critério com que o são os physicos para o 
desenvolvimento da força physica: esforço gradual e 
moderação. 
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principalmente, com o apoio do docente ao aluno no sentido de buscar sua autonomia 

para a resolução de problemas. 

Ao trabalhar com os impressos, Bastos (2002), nos seus estudos, afirma que se 

torna um desafio a pesquisa em fontes documentais – sobretudo acerca da imprensa 

periódica educacional – principalmente por causa da ineficiência na catalogação deste 

material e também pelo descuido na conservação. Documentos como jornais, boletins, 

revistas, magazines são as principais fontes. A primeira revista editada pelo INEP – 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos ocorre em 11 de julho de 1944, batizada como 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP). 

 
Figura 18 – Primeira Revista Pedagógica Nacional, 1944. 

Fonte: RBEP. 
 

A primeira edição da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) foi 

inventariada e está disponível no site da própria revista. Nesta edição, constam sumário; 

editorial; apresentação feita por Gustavo Capanema; estudos e pesquisas com oito 

matérias, todas assinadas pelo próprio INEP. Os títulos dos artigos eram “A educação 

brasileira no mês de abril”, “Despesas dos Estados e do Distrito Federal com serviços de 

educação em 1943”, “Atos da administração federal”, “Bibliografia Pedagógica Brasileira 

(1812 a 1900)”, “Informações dos Estados”, “Informações do estrangeiro”, 

“Bibliografia”, “Através das Revistas e Jornais”. 
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A RBEP é editada pelo INEP desde sua fundação, o primeiro exemplar foi lançado 

em julho de 1944 e possui o máximo conceito na classificação de periódicos - Qualis A1 

em Ensino – avaliado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível 

Superior (CAPES), atualmente encontra-se na 254ª edição, comemorando 75 anos. 

Atualmente existem as seguintes seções: estudos (artigos), relatos de experiência e 

resenhas. 

 
De fato, as revistas especializadas em educação, no Brasil e em outros países, 
de modo geral, constituem uma instância privilegiada para a apreensão dos 
modos de funcionamento do campo educacional enquanto fazem circular 
informações sobre o trabalho pedagógico e o aperfeiçoamento das práticas 
docentes, o ensino específico das disciplinas, a organização dos sistemas, as 
reivindicações da categoria do magistério e outros temas que emergem do 
espaço profissional. Por outro lado, acompanhar o aparecimento e o ciclo de 
vida dessas revistas permite conhecer as lutas por legitimidade, que travam no 
campo educacional. É possível realizar a participação dos agentes produtores 
do periódico na organização do sistema de ensino e na elaboração dos discursos 
que visam a instaurar as práticas exemplares. (CATANI, 1996, p.117). 

 

Vê-se, pois, que os impressos voltados para o ensino e a educação são fontes que 

permitem compreender o contexto educacional da época, desde os agentes envolvidos na 

produção do material, bem como as causas tidas como importantes para docentes, alunos 

e inerentes ao local de veiculação. Por meio das revistas pedagógicas, é possível 

contextualizar a aprendizagem, as mudanças que ocorreram nas metodologias 

empregadas e também na esfera da legislação, além de ser possível perceber as influências 

de quem estava envolvido diretamente com a produção desses escritos. 

 
1.4 – As Revistas Pedagógicas em Mato Grosso 

 
 

Com o avanço da modernidade, aos poucos as mudanças vão alcançando as várias 

regiões do País. Em Mato Grosso não foi diferente: mesmo distante dos grandes centros 

comerciais, a necessidade de discutir os aspectos educacionais e o ensino, e 

principalmente a ideologia imposta pela sociedade que influenciava as novas gerações, é 

uma forma de vislumbrar os interesses que permeavam e ainda permeiam a educação do 

povo brasileiro. 

Neste sentido, pesquisar e refletir sobre as revistas pedagógicas, os métodos de 

ensino, as teorias, políticas educacionais e o seu percurso histórico é uma forma de 

conhecer as concepções de homem, mundo e sociedade de outros tempos e, ao mesmo 
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tempo, possibilita compreender e ampliar os conhecimentos para além do aparente, 

verificando assim as contradições que permearam a educação brasileira no país. 

Desta forma, os impressos pedagógicos também se propagam no Estado de Mato 

Grosso. O site Almanaque Cuyabá de Cultura Popular, que tem como responsáveis Neila 

Barreto, Aníbal Alencastro, Eduardo Mahon, Elizabeth Madureira Siqueira e Marília 

Beatriz Leite, relata que a implantação da imprensa em solo mato-grossense se deu em 

1839, com o jornal “Themis Mato-grossense” circulando no estado. 

Um grande colaborador foi o Padre Ernesto Camillo Barreto, nascido em 

Cachoeira, na Bahia, em 1828. Mudou-se para Cuiabá em 1854, lecionou Teologia 

Dogmática e Moral no Seminário de Nossa Senhora da Conceição e foi o primeiro 

jornalista de Cuiabá a ser preso enquanto celebrava uma missa, o motivo era divergir do 

Presidente da Província de Mato Grosso, o Coronel Antônio Pedro de Alencastro e por 

tal foi decretado como Patrono da Imprensa de Mato Grosso (SIQUEIRA, 2012). 

 
Figura 19 – Revista “A Nova Época”, nº 2, 1912. 

Fonte: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 

A NOVA ÉPOCA 
 

O carinhoso acolhimento que nos foi dispensado 
pelo publico em geral e pela imprensa sensata desta 
capital, as enthusiasticas e unanimes aclamações de todos 
os pontos do Estado vieram em a nossa officina de 
trabalho echoar, foram de tal natureza que, só temos a 
agradecer os benévolos juízes, outros tantos incentivos, 
que nos animam a marchar ufanos e sem vacilações pela 
larga senda esboçada no nosso artigo-programma. 
(...) 
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A primeira publicação mato-grossense voltada para os assuntos educacionais foi 

a “A Nova Época”, que teve seu primeiro exemplar lançado em 15 de março de 1912. 

Figuravam como redatores Isác Póvoas, Otávio Cunha, Ulisses Cuiabano, Firmo 

Rodrigues, Olegário de Barros, Estevão de Mendonça e Antônio Fernandes de Souza (site 

Almanaque Cuyabá de Cultura Popular). 

Segundo Amâncio (2016), ao tecer a apresentação do livro “Leitura e escrita nas 

páginas da Revista Educação em Mato Grosso (1978-1986)”, de autoria da Professora 

Marijâne Silveira da Silva, a revista “A Nova Época” foi criada pelo Professor Gustavo 

Kuhlmann no ano de 1912, sendo este o único ano em que circulou com apenas três 

exemplares (SILVA, 2016). 

O segundo exemplar da “A Nova Época” foi o único que esta pesquisa conseguiu 

inventariar e digitalizar, o número encontra-se no Arquivo Público de Mato Grosso. 

Consta que a revista de cunho literário era distribuída mensalmente. A página 2 destaca 

um editorial, em que discorre acerca da audácia e dos talentos que são qualidades 

inerentes aos jovens, contudo os verdadeiros talentos seguem as doutrinas e os princípios 

para não se tornarem vazios. Os próximos parágrafos desta edição ainda seguem 

entrelaçando que o objetivo da revista está em ser coadjuvante da instrução e assim 

fortalecer o desenvolvimento de Mato Grosso, sendo que na sequência é dado um pequeno 

resumo do que será lido nas próximas páginas. 

Um dos destaques desta edição é a inauguração da Biblioteca Pública, na rua 

Doutor Joaquim Murtinho, que é um momento descrito como um melhoramento à 

instrução do Estado e que a população fez a doação de cerca de mil exemplares para 

constituir o acervo inicial. Então é nomeado como diretor da “Bibliotheca Publica” o 

senhor Estevão de Mendonça, adjetivado pela matéria como pessoa ideal pois era 

“patriota, cheio de delicadezas pelas cousas attinentes e elevar bem alto o nome Matto- 

Grosso” e o local é referenciado como um “oásis de luz”. 

A revista “A Nova Época” aborda publicações de cunho judiciais do estado, a 

colonização e os episódios com os diversos povos indígenas nativos entre 1730 a 1885, 

Conferência Pedagógica – II Educação Physica, os problemas com verminoses e suas 

medidas preventivas com respectivos tratamentos, a seção agrícola destinada a instruir os 

agricultores, cita a morte do Barão de Rio Branco, festas em comemoração ao 3º ano de 

fundação da “Liga Matto-Grossense de Livre-Pensadores” e também a celebração do 

descobrimento do Brasil, nomeação do novo inspetor agrícola do estado, visita dos 
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Coronéis Pedro Celestino e Joaquim Caraciolo, e diversas poesias espalhadas pelo 

impresso. 

Figura 20 – “A Nova Época”, nº 2, 1912. 

Fonte: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. 
 

Já no ano de 1910 foi promulgado o Regulamento da Instrucção Pública Primária 

do Estado de Matto-Grosso para grupos escolares e escolas isoladas, sem especificar um 

método para o ensino da leitura. Firmava que no regimento das instituições escolares era 

necessário definir programas, horários e métodos (AMÂNCIO, 2011). 

Naquela época, ao contrário dos grupos escolares que possuíam uma melhor 

organização, as escolas isoladas eram dirigidas por professores leigos, funcionavam em 

prédios inadequados, muitas vezes nas residências daqueles que se incumbiam do papel 

de ensinar, sem materiais específicos e nem professores com formação. As turmas 

poderiam ter até 60 alunos matriculados e em níveis de conhecimento diferentes entre si, 

tinham total autonomia do programa a ser cumprido até o ano de 1917, quando os 

docentes Idalina Ribeiro de Faria e Philogonio de Paula Correa organizaram o Programa 

BIBLIOTHECA PUBLICA 
 

Teve lugar ás 9 horas da manhã de 3 do 
correntea inauguração da Bibliotheca Publica, 
instalada no prédio n.8 da rua Dr. Joaquim 
Murtinho, a que assistiu o mundo oficial e o povo 
desta capital. 
(...) aquella casa representa entre a ignorancia e a 

instrução um fresco e salutar oasis de luz. 
(...) 
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de Ensino para as Escolas Isoladas de Mato Grosso, embasado no Regulamento 

instaurado em 1910 (SÁ; SÁ, 2011). 

A historiadora e professora Elizabeth Madureira Siqueira, que ocupa a Cadeira 29 

da Academia Mato-Grossense de Letras, também integra o Instituto Histórico e 

Geográfico de Mato Grosso, e no ano de 1999 publicou a obra “Catálogo das Revistas do 

Centro Mato-Grossense de Letras e da Academia Mato-Grossense de Letras (1922- 

1996)”, na qual contempla todas as publicações da literatura mato-grossense deste 

período. Registra organizadamente toda a produção em âmbito estadual, sejam sonetos, 

discursos de posse, bibliografias, atas das sessões, relatórios, regimento interno, 

publicações recebidas, entre outros. Fica evidente que o estado tem forte produção a partir 

da década de 20, em que a cultura da terra é retratada em palavras (SIQUEIRA, 1999). 

Outro Catálogo foi publicado no ano de 1943: “O Ensino Primário em Mato 

Grosso”, de autoria de Francisco Alexandre Ferreira Mendes, que na época ocupava o 

cargo de Diretor da Instrução Pública. A produção é um relatório sobre o ensino em Mato 

Grosso, atividade pertinente a atribuição do autor à época e nenhum dos escritos faz 

abordagem a disciplina de Matemática (SIQUEIRA, 1999). 

Posteriormente, seguindo a trilha temporal, a Revista Educação em Mato Grosso, 

que veiculou entre as décadas de 70 e 80, seria o segundo impresso do estado com cunho 

pedagógico e com a missão de orientar as instituições escolares nos aspectos político, 

administrativo e pedagógico. Tendo 35 edições com assuntos diversificados, o foco da 

pesquisa centra-se na disciplina de Matemática e seu ensino, que se destaca em algumas 

edições da Revista sob a responsabilidade da Secretaria de Estado e Cultura, que 

circularam nas escolas públicas de Mato Grosso. 
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2 – A REVISTA EDUCAÇÃO EM MATO GROSSO 
 
 

Este capítulo apresenta o panorama da Revista Educação em Mato Grosso 

(REMT), que circulou pelas escolas públicas da rede estadual de ensino, dando ênfase no 

caráter formativo e orientativo ao professor e equipe escolar, nas dimensões política, 

administrativa e pedagógica. Ao mergulhar na riqueza de informações das edições como 

produção da cultura escolar, o material aponta fortes indícios que consolidam a 

preocupação com a formação continuada do professor, num período que o estado ainda 

encontrava dificuldades para alcançar a demanda escolar. 

O estado teve sua emancipação política em 1748, hoje conta com 141 municípios 

é o terceiro maior estado do Brasil em extensão. Destaca-se como um território de muitos 

contrastes, tendo limites com os três maiores biomas do país: Cerrado, Amazônia e 

Pantanal. No ano de 1938 emerge o movimento denominado “Marcha para o Oeste”5, 

organizado pelo Presidente Getúlio Vargas, que visava integrar a nação dado que a 

população se concentrava mais nos estados do sul e sudeste. A intenção era ampliar a 

população do estado mato-grossense. 

A década de 1970 reflete uma situação de enfrentamentos no Brasil e as práticas 

sociais, econômicas e políticas sofrem alterações e marca a história do país, impondo à 

sociedade civil a forma de pensar e agir das pessoas, como uma regra necessária à 

manutenção do sistema vigente. Neste contexto, a educação também sofre alterações, 

restringindo ao cidadão o direito de exercício da cidadania. Embora fosse um regime 

autoritário, o governo tinha suas ambições e metas para o desenvolvimento na esfera 

econômica de forma acelerada. 

Esse foi um período em que a pedagogia oficial da educação era o tecnicismo, o 

qual tinha como objetivo formar mão de obra qualificada para atender às reais 

necessidades de um país em efervescência e ascensão. O ensino era pautado nas 

perspectivas de formação para o trabalho e não apresentava nenhuma linha de formação 

crítica. Os livros didáticos eram utilizados como instrumentos ideológicos, massificando 

toda uma geração. Aos alunos caberia realizar atividades voltadas para a atuação, sem 

nenhuma condição de desenvolver as habilidades individuais, formando uma grande 

 
5 O movimento influenciado pela expansão territorial norte americana ficou conhecido como Marcha para 
o Oeste. No Brasil, a Marcha para o Oeste foi uma ação governamental de Getúlio Vargas para incentivar 
o progresso e a ocupação do Centro-Oeste, organizado estrategicamente para que as pessoas migrassem 
para o centro do Brasil, na tentativa de ocupar e explorar as áreas desocupadas (ALMEIDA, 2010). 
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massa manipulada pelas ordens políticas e econômicas impostas pelos governantes do 

país. 

A formação educacional era concebida como um espaço de treinamento e 

formação profissional, capacitando os alunos para suprir a demanda do mercado de 

trabalho. No ano de 1971 é promulgada a Lei 5692/71, com pretensão de formação 

profissionalizante e assegurava, em seu Artigo 1º: “O ensino de 1º e 2º graus tem por 

objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de 

suas potencialidades como elemento de auto realização, qualificação para o trabalho e 

preparo para o exercício consciente da cidadania”. 

Neste período, a intenção do governo era instaurar uma nova era na educação, 

promovendo o entusiasmo entre os educadores, propondo inovações científicas e 

tecnológicas, proporcionando um cenário de mudanças. Mesmo sendo visto como um 

projeto audacioso, a implementação da Lei 5692/71 não foi sustentada pelo próprio 

governo. Por outro lado, a mídia oficial manipulava as informações, impulsionando a 

economia pautada num padrão de desenvolvimento conservador e autoritário. 

A pedagogia oficial primava pela eficiência e produtividade, tendo como objetivo 

preparar o aluno para o mercado do trabalho. A pedagogia liberal tecnicista considerava 

o homem como um produto do meio e, consequentemente, resultado das forças existentes 

em seu ambiente. Tudo era controlado e censurado pelo governo, o objetivo era passar à 

população a ideia de que o país se encontrava na mais perfeita ordem. Neste contexto, a 

imprensa foi calada, obrigada a publicar somente as notícias que eram de interesse do 

governo. Por sua vez, muitos professores resistiram às pressões e sofreram as 

consequências de suas atitudes. 

Os anos 70 marcaram profundas transformações no estado de Mato Grosso, 

principalmente no desenvolvimento agrícola, convênios com fundos nacionais e 

internacionais, bem como pelo intenso fluxo migratório contínuo de indivíduos oriundos 

das regiões sul, sudeste e nordeste, para ocupação de vazios territoriais com vistas 

capitalistas. Esse movimento perdurou na década seguinte, quando se intensificaram as 

criações de sedes urbanas e novas cidades surgiram. Mineração, cultivos e criação bovina 

se expandiam rapidamente. Os municípios tiveram dificuldades em atender à demanda na 

saúde, moradia, educação e outros pontos essenciais. O número de salas de aula não era 

suficiente e a maioria dos professores não tinha formação específica (ROCHA, 2010). 

O sentimento da existência de dois estados dentro de um só foi elemento 

motivador para o Presidente Ernesto Geisel emitir, em 11 de outubro de 1977, um Ato 
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Administrativo determinando a divisão territorial. Mesmo antes disso já se usava a 

denominação de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte, nas conversas informais. 

Dificuldades de comunicação e acesso dentro do próprio estado, pelas dimensões 

territoriais, culminam em outras tentativas falhas de dividir o estado anteriormente. As 

diferenças desenvolvimentistas em termos de produção nas terras, além de uma vontade 

dos moradores da região sul, impulsionados por esse desejo, contribuíram sobremaneira 

para que fosse consolidada a separação territorial e política (BITTAR, 2017). 

A reorganização territorial dos Estados foi estudada e debatida ao longo de 
nossa história. Ainda hoje o é, envolvendo questões jurídicas e políticas, em 
que se encontram correntes diversas de opinião. Esta reorganização é, 
entretanto, fundamentalmente parte de uma dinâmica de adaptação da 
Federação a novas realidades políticas, econômicas e sociais. (...) Divide-se 
em dois o Mato Grosso. Multiplicam-se as esperanças das populações dos 
novos estados. Elas serão as grandes beneficiadas (BRASIL, 1977, p. 3). 

 
Mato Grosso, após o desmembramento e divisão territorial, continua um estado 

abastado por suas terras demarcadas, perfazendo atualmente 903366,192 quilômetros 

quadrados, consolidando o processo de separação em janeiro de 1979, conforme destaca 

a Figura 21. 

 
Figura 21 – Jornal “Diário de Mato Grosso”, 1979. 

Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 
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Na década de 70, torna-se complexo o estabelecimento de estatísticas 

educacionais e na época o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou 

no ano de 1971 os dados considerando: 2305 escolas públicas, 4064 salas de aulas, 7548 

professores. Posteriormente como comparativo, no ano de 1981 anuncia-se os seguintes 

dados: 1739 unidades escolares, 4642 salas em funcionamento, 9026 docentes. Os 

números representam os estabelecimentos de ensino escolares públicos e particulares, 

ressaltando que neste período Mato Grosso contava com apenas com 93 municípios 

(SILVA, 2016). 

Dentro deste cenário político, econômico e social, Mato Grosso se desenvolve 

expressivamente em todos os sentidos, inclusive no processo educacional. Com a 

população crescendo consideravelmente, a educação tem limitações para um atendimento 

ideal, pois era necessário criar escolas, sem a previsão orçamentária planejada e ainda a 

falta de professores habilitados na área. 

À vista disto, Sá et. al (2017) ressalta, em seus estudos, que a qualidade do ensino 

na época não fica evidente, pela ausência de registros que comprovem uma formação 

pedagógica sólida. Outro agravante seria a falta de investimentos suficientes 

governamentais voltados para a educação. 

Percebe-se que são diversos entraves a serem superados, pois um estado que 

almeja alargar e diversificar suas potencialidades também necessita, ao mesmo tempo, de 

mão de obra qualificada e a escolarização é o único caminho. Neste contexto, a 

industrialização, mesmo que em pequena escala, começa a se despontar em território 

mato-grossense, na tentativa de não depender exclusivamente dos produtos de outras 

regiões, que acarretavam custo principalmente da natureza dos transportes, logística 

complexa por falta de estradas e infraestrutura. 

De acordo com esse momento, em terras mato-grossenses eram difíceis encontros 

para que professores pudessem socializar suas experiências com as classes. O trabalho 

era um ato solitário, sendo que muitas vezes o professor que não tinha formação específica 

para atuar, necessitava estudar e aprender autonomamente para ministrar suas aulas, dado 

que muitos não tinham completado nem a Educação Básica (BOTH, 2014). Neste 

contexto, emergem na realidade educacional brasileira as revistas pedagógicas, com a 

finalidade de contribuir com o ensino público e, por outro lado, uma forma de controle do 

estado para fiscalizar o ensino nas instituições de ensino. Os impressos pedagógicos 
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tornam-se ferramentas de ensino e objetos de muitos pesquisadores, conforme destacado 

anteriormente. 

No contexto de muitas turbulências, Mato Grosso, distante dos grandes centros, 

também enfrenta dificuldades no processo educacional, mas encontra na Revista uma 

oportunidade de alcançar os profissionais da educação nos lugares mais longínquos do 

estado. Entende-se que as revistas pedagógicas são consideradas meios de comunicação, 

porque atingem um número grande de pessoas, em curto espaço de tempo, com 

informações idênticas, o que os tornam poderosos, como uma fonte preciosa de 

concepções, valores, metodologias de ensino. 

Validando essas considerações, Choppin (2004, p. 565) afirma que as revistas 

pedagógicas são “testemunhos da circulação de conteúdos de ensino e métodos 

pedagógicos”. Podem desempenhar um papel determinante nas práticas educacionais 

adotadas e nas representações dos docentes sobre o ato educativo. 

Ao se analisar previamente o estado atual da arte das Revistas Pedagógicas no 

Brasil, constata-se que a “imprensa, revistas pedagógicas, correspondência oficial 

oferecem um corpus de textos ainda subexplorados” (CHOPPIN, 2004, p. 565). Conhecer 

e desvendar as revistas pedagógicas possibilita compreender as práticas educacionais que 

foram ou estão sendo adotadas no ambiente escolar. 

Seguindo para o período de 1978 a 1986, a Secretaria de Estado de Educação lança 

para a rede estadual de ensino a “Revista Educação em Mato Grosso” (REMT), que conta 

com diversos colaboradores que atuavam como redatores. O material servia como 

orientações didáticas e pedagógicas e como formação continuada aos professores em 

tempos em que a internet não estava disponível para facilitar o acesso às informações de 

modo rápido como hoje. 

A Revista Educação em Mato Grosso voltava-se para dar orientação didático- 
pedagógica aos professores do ensino primário ao segundo grau, através de 
sugestões de planos de aula, atividades práticas, trabalhos manuais, sugestões 
de recursos, poesia, literatura etc. Procurava, assim, auxiliá-los no dia-a-dia da 
sala de aula, estampando artigos importantes para os leitores. A equipe 
produtora começou a trabalhar em 1977 para que a Revista fosse lançada em 
janeiro de 1978. A publicação da Revista Educação em Mato Grosso tornou 
possível levar, de forma mais rápida, informação e formação aos professores 
mato-grossenses, até então, não acostumados a ter em mãos um poderoso 
instrumento de comunicação escrita, possibilitando, assim, uma infinidade de 
leituras, dependendo da perspectiva de quem a tinha em mãos, estabelecendo 
uma relação entre o escrito e o lido (SILVA, 2016, p. 41). 

 

Durante o período de circulação dos exemplares da REMT, ocorrem diversas 

iniciativas de formação para os professores, dentre os quais destacam-se os encontros 
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estaduais sobre alfabetização, no período de 1977 a 1979, nos quais havia uma abordagem 

específica para a Matemática nesta etapa de escolarização, visando minimizar a evasão e 

reprovação. Mas o fluxo migratório e a extensão territorial eram apontados como outros 

fatores a vencer (ROCHA, 2010). 

Ainda de acordo com Rocha (2010), nas décadas de 1970 e 1980, programas do 

governo federal foram implementados na tentativa de fornecer subsídios aos profissionais 

que atuavam sem habilitação, inclusive com eventos estaduais voltados para socialização 

de experiências entre professores que cursavam o Magistério. Esses programas indicavam 

que ainda havia muito para ser feito em termos de qualificação profissional. Neste 

contexto, a Revista Educação em Mato Grosso surge como possível coadjuvante neste 

período, oferecendo um vasto material de cunho pedagógico, que contribuiu 

sobremaneira para a prática educativa nas escolas primárias. 

No entanto, durante o percurso em busca de fontes para a pesquisa, constatou-se 

que a “Revista Educação em Mato Grosso” foi objeto dos estudos de Marijâne Silveira 

da Silva, em sua Dissertação de Mestrado em Educação, que resultou no livro “Leitura e 

escrita nas páginas da Revista Educação em Mato Grosso (1978-1986)” lançado em 2016, 

e posteriormente o artigo “Revista Educação em Mato Grosso: criação, produção e 

circulação (1978-1986)” publicado na Revista Educação e Fronteiras On-Line de 

Dourados no Mato Grosso do Sul. A pesquisa enfatiza especificamente o processo da 

leitura e escrita presente nas edições. A autora destaca como é salutar o trabalho em sua 

Tese de doutorado, que contempla a escrita dos jornais cuiabanos de 1910 a 1930, com 

destaque para a escolarização. 

No levantamento realizado sobre as produções bibliográficas da “Revista 

Educação em Mato Grosso” nas décadas de 70 a 80, não foram encontrados nenhum 

trabalho acadêmico que se refira aos estudos específicos sobre a disciplina e ensino de 

Matemática. Percebe-se que a Revista é um campo fértil para a historiografia da educação 

mato-grossense, com destaque para as diferentes disciplinas, e apresenta um vasto 

material, com riqueza de detalhes que neste período delimitado da pesquisa foi 

direcionada especificamente para as escolas públicas estaduais, tornando-se objeto de 

estudo desta pesquisa. 

A única referência na primeira edição da Revista Educação em Mato Grosso, após 

a divisão do estado, é que o número 01 de 1979 destaca o mapa em termos territoriais, 

sem a porção que pertence ao Mato Grosso do Sul. E, talvez por uma questão de 

reorganização e melhor esclarecimento, esse exemplar contempla somente a legislação 
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inerente ao contexto escolar. O quadro 3 esboça os momentos da administração pública 

estadual, com relação aos governadores, secretários de educação e diretores da Revista e 

também esclarece os volumes por ano do impresso. 

 
Quadro 3 – Governadores, Secretários de Educação e Diretores da REMT. 

 

Edições da REMT Governador de Mato 
Grosso 

Secretário de 
Educação 

Diretor da REMT 

1978 – nº 1, 2, 3 
José Garcia Neto 

Louremberg R. Nunes 
Rocha 

 
Pedro Roberto Piloni 

1978 – nº 4 
1979 – nº 1 Cássio Leite de Barros 

Salomão Baruki 
Pedro Roberto Piloni 

Maria Grigório Alves 
de Souza 1979 – nº 2, 3, 4 

1980 – nº 1, 2, 3, 
1981 – nº 12, 13, 14, 
1982 – nº 15, 16, 17, 

18 

 
Frederico Carlos 

Soares de Campos 

Milton Armando 
Pompeu de Barros 

 
Hélio Palma de Arruda 

 
 
 
 

Beatriz Marina Dantas 
de Athayde 

1983 – nº 19, 20, 21, 
22 

1984 – nº 23, 24, 25, 
26 

1985 – Especial, nº 27, 
28, 29, 30 

1986 – nº 31 

 
 

Júlio José de Campos 

Maria das Graças Pinto 
Alencar 

Juracy Maria de 
Campos Braga 

Rubens da Cruz Pereira 

1986 nº 32, 33,34 Wilmar Peres de Farias Rubens da Cruz Pereira 
Fonte: REMT – elaborado pela autora, 2019. 

 
 

No período de propagação da REMT, o estado foi governado por cinco 

governadores distintos, bem como foram cinco também os secretários na pasta da 

Educação, dentre eles Pedro Roberto Piloni, que foi o primeiro diretor da Revista. Mesmo 

com muitas alternâncias nos cargos do governo estadual, a publicação se manteve firme 

levando uma multiplicidade de informações. 

Neste momento, a preocupação com evasão, reprovação e formação de 

professores começa a ganhar proporções por causa dos dados levantados pela Secretaria 

de Educação e Cultura, como na década de 80 para a 1ª série do 1º Grau, em que houve 

aproximadamente 20% de abandono escolar e mais de 26% de retenção, além de que a 

maioria dos alunos não darem continuidade aos estudos no ano seguinte (ROCHA, 2010). 

Ainda segundo Rocha (2010), o despreparo dos professores, escolas sem o mínimo de 

infraestrutura e bastante dificuldade de acesso no meio rural, salários baixos e sem data 

para o recebimento favorecia que os leigos ficassem responsáveis por classes com as 

quatro séries primárias num só ambiente, onde os estudantes tinham idades 

diferentes e conhecimentos distintos entre si, chegando a ter o mesmo nível de ensino do 

próprio professor leigo. 



72 
 

 

Dentro das matrículas na rede mato-grossense, constatou-se uma evidência 

estatística alarmante: de 1.000 alunos matriculados na 1ª série primária somente 127 

findaram o 1º Grau em 1981, ou seja, menos de 13% dos ingressantes. Para a Secretaria 

de Educação, isso demonstrava que o sistema de ensino era seletivo e não universalizado. 

Outro agravante é que, em 1976, em torno de 67% das crianças em idade escolar estavam 

em sala de aula e, em 1982, esse índice aumentou consideravelmente para 73%, 

denotando que havia uma demanda grande de escolarizáveis sem frequentar colégios 

(MATO GROSSO, 1983, nº 20). 

Visando reduzir o número de professores leigos na rede estadual e incentivar a 

busca pela qualificação docente, o governo mato-grossense emitiu a Lei nº 4566, de 24 

de junho de 1983, que se intitulava “Estatuto do Magistério Público Estadual de 1º e 2º 

Graus”. Estabelecia, no Capítulo II, o “Magistério como profissão”, determinando que a 

remuneração seria digna, que haveria condições de progressão na carreira e valorização 

por meio de formação, atualização, aperfeiçoamento ou especialização, trazendo em seu 

corpo legal como se daria a promoção em níveis e classes, o ingresso por concurso, dentre 

outras providências, indicando o comprometimento com a categoria e consequentemente 

melhoria no ensino (MATO GROSSO, 1983, nº20). 

Em 1985, a maioria das escolas pertencia à zona rural e 85% atendia 

aproximadamente 84.985 estudantes, que correspondia a menos da metade de 

matriculados em toda a rede no estado, demonstrando que havia um fluxo de concentração 

urbana oriunda do campo e que muitos escolarizáveis na zona rural estavam sem 

atendimento educacional. Outro lamentável dado é que 70% dos regentes em salas da 

zona rural não tinham sequer o 1º grau completo. Quando se analisa a rede de forma geral, 

51% atuam apenas com 1º grau completo ou incompleto e aproximadamente 11% tinham 

formação fora da educação (MATO GROSSO, 1985, nº 29). 

Neste contexto, entende-se que a escola deve assumir a tarefa primordial na 

tentativa de modificar as condições de desigualdade. É pelo acesso ao conhecimento que 

a classe trabalhadora poderá mudar sua condição social, modificando seu papel junto à 

sociedade. Cabe ao professor a missão de promover a participação efetiva do aluno, 

tornando-o consciente da realidade que o cerca, instrumentalizando-o para o 

enfrentamento de sua condição e transformação. Fica evidenciado que há um interesse, 

por parte do governo, em relação às condições educacionais e a evasão escolar passa a se 

configurar como foco de preocupação do Estado, à medida que este aluno que frequentava 

a escola e se evadia, consistia num custo alto para os cofres públicos. 
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Nestas circunstâncias, segundo Saviani (1995), na década de 1970 as tendências 

pedagógicas Crítico Reprodutivistas tentaram introduzir a possibilidade de se pensar o 

papel da escola no âmbito de uma concepção crítica de sociedade. O autor ainda afirma 

que é neste contexto que a Lei nº 5692/1971 assegura a ampliação da oferta do ensino 

fundamental para oito anos, de forma a garantir a formação e a qualificação mínima de 

amplos setores da classe trabalhadora no processo produtivo. Foi adotada uma perspectiva 

economicista em relação à educação, pois o investimento na formação de capital humano 

era visto como a saída para acelerar o processo econômico (SAVIANI, 2005). 

Ao analisar previamente as revistas, Bastos (2002) ressalta que trabalhar com 

fontes documentais torna-se um grande desafio, sobretudo acerca da imprensa periódica 

educacional, por causa da ineficiência na catalogação deste material e também pelo 

descuido na conservação de documentos como jornais, boletins, revistas, magazines, 

consideradas como principais fontes. Mas quando conservados, tornam-se poderosos 

instrumentos de veiculação e disseminação da cultura escolar. Neste caso, a Revista 

Educação em Mato Grosso oferece informações preciosas a respeito da materialidade da 

cultura escolar delimitado no período da pesquisa. A esse respeito Le Goff (2003) alerta 

que: 

 
A revolução documental tende também a promover uma nova unidade 
de informação: em lugar do fato que conduz ao acontecimento e a uma 
história linear, a uma memória progressiva, ela privilegia ao dado, que 
leva à série e a uma história descontínua. (Le Goff, 2003, p. 542) 

 
No entanto, compreender como se deu a circulação das Revistas Pedagógicas em 

território mato-grossense oportuniza, como pesquisadora, ampla análise em diferentes 

prismas da composição material, produção, distribuição, circulação e da relevância 

cultural, por se tratar de um periódico produzido em âmbito estadual, contemplando os 

subsídios didático-pedagógicos voltados para o ensino de Matemática na escola primária, 

considerando a conjuntura social, política, econômica e educacional de Mato Grosso. 

Ainda possibilita conhecer a cultura escolar da época representada nas 35 edições que 

certamente nortearam a educação mato-grossense. 

 
2.1 – História e Memória: Contextualizando a Revista Educação em Mato Grosso 

 
 

O surgimento de um impresso totalmente feito e planejado para abarcar as 

demandas regionais educacionais ocorreu em um momento de enorme efervescência, 
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tanto a nível mundial, como nacional. O ano de 1978 traz consigo o nascimento do 

primeiro bebê de proveta do planeta, que é um marco da tecnologia assistida para a saúde 

humana no quesito da reprodução. No Brasil, a ditadura ainda está ativa e turbulências de 

civis versus militares são comuns. 

Em termos estaduais, a REMT nasce durante a transição de divisão territorial e 

nascimento de Mato Grosso do Sul, mesmo assim, Mato Grosso permanece um estado 

grande, com dificuldades de acesso terrestre às regiões mais afastadas da capital. A 

iniciativa deste periódico é fazer com que a Secretaria Estadual de Educação estivesse 

presente nas instituições escolares, promovendo atualização tanto em termos legais, 

didáticos e pedagógicos. 

Considerada uma Revista com interesses educacionais e de sucesso, se observados 

itens como duração de impressão e os números de tiragem, as condições iniciais de edição 

foram consolidadas com a participação e força de vontade de servidores da Secretaria de 

Educação, após a ideia de criar um periódico especificamente educacional e sem 

patrocínios privados, com recursos oriundos da própria pasta que custearam os 

exemplares e mais, sem uma dotação especial para isto, isto é, apenas dependendo da 

recondução dos fundos financeiros que já existiam. 

Trata-se de uma iniciativa que surgiu da necessidade de aproximar o órgão 

mantenedor dos profissionais da educação em todo Mato Grosso, e com o passar dos anos 

passou por várias transformações. Partiu de uma editoração muito básica, sem os 

requintes técnicos da área da imprensa e com materiais físicos bem simples, porém com 

muita qualidade na temática e seleção dos artigos que compunham cada número e, com o 

passar das edições, foi tomando um formato mais adequado às normas das publicações 

vigentes: saiu da impressão em preto e branco, ganhou cores, sendo assim, algo mais 

profissional no ponto de vista de tipografia de impressos, fato que é facilmente 

comprovado quando são observados os exemplares ano após ano, durante quase uma 

década de circulação. 

Com relação às informações pertinentes à Revista, constata-se que eram em média 

67 páginas por edição. Das tiragens informadas (em 27 edições), tem-se a média de mais 

de 3000 exemplares por número. É imponente o número de 5000 exemplares para o 

primeiro exemplar, nas condições que se tinha para essa realização, se for pensado em 

aparatos tecnológicas que eram escassos, assim como mão de obra qualificada, lembrando 

que foi a própria equipe do Departamento de Educação que tomou a iniciativa de fazer a 
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REMT, conforme apontam os dados da ficha técnica do número 1, que relaciona os nomes 

dos responsáveis pela produção. 

Além da evolução física da Revista, ocorreram oscilações na quantidade de 

páginas, números e edições, totalizando 35 exemplares impressos (34 numeradas e uma 

edição especial), dentre outros itens conforme destaca o quadro 4. 

 
Quadro 4 - Dados das 35 edições da REMT. 

 

Ano Número Tiragem Páginas Localização do exemplar 

 
1978 

(Ano I) 

1 5000 44 Arquivo Público de Mato Grosso 
2 5000 56 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
3 5000 52 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
4 5000 60 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 

 
1979 

(Ano II) 

1 - 90 Arquivo Público de Mato Grosso 
2 2000 44 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
3 3000 64 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
4 3000 64 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 

1980 
(Ano III) 

1 - 56 Hemeroteca UFMT – Cuiabá 
2 - 72 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
3 2500 56 Hemeroteca UFMT – Cuiabá 

1981 
(Ano IV) 

12 2500 56 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
13 2500 80 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
14 2500 72 NUPED – UFMT – Rondonópolis 

 
1982 

(Ano V) 

15 2500 72 NUPED – UFMT – Rondonópolis 
16 2500 80 Biblioteca de Educação – UFRGS 
17 2500 48 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
18 2500 64 Hemeroteca UFMT – Cuiabá 

 
1983 

(Ano VI) 

19 2500 50 Biblioteca de Educação – UFRGS 
20 2500 96 Arquivo Público de Mato Grosso 
21 2500 80 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
22 2500 54 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 

 
1984 

(Ano VII) 

23 3000 96 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
24 3000 64 Arquivo Público de Mato Grosso 
25 3000 72 Biblioteca – UFSM 
26 2570 56 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 

 
1985 

(Ano VIII) 

ESPECIAL 5000 56 NUPED – UFMT – Rondonópolis 
27 3000 88 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
28 - 80 NUPED – UFMT – Rondonópolis 
29 3000 80 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
30 - 88 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 

 
1986 

(Ano IX) 

31 - 72 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
32 - 86 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
33 - 48 IFMT Cuiabá – Campus Octayde 
34 3000 64 Arquivo Público de Mato Grosso 

Fonte: REMT (1978-1986) – elaborado pela autora. 

 
Elaborar uma Revista de tamanha proporção em território mato-grossense, com a 

intenção de alcançar a comunidade escolar neste período, denota a preocupação que os 



76 
 

 

servidores atuantes na Secretaria de Educação tinham com as escolas e a melhoria na 

qualidade do ensino para os alunos, além de tentativas da padronização de rotinas nas 

escolas, na emissão de documentos, regularização das normativas internas dentre outros 

quesitos que serão relatados nos próximos tópicos. 

 
2.2 – As edições... um pouco de história 

 
 

2.2.1 – As edições… 1978 
 
 

A primeira edição da REMT foi lançada na gestão do Governador José Garcia 

Neto, em janeiro de 1978. O Secretário Estadual de Educação era Louremberg Ribeiro 

Nunes Rocha, o Diretor Responsável era Pedro Roberto Piloni, que contava com a 

redação de Luiz Mariano de Alencar e Terezinha Marques Nunes, enquanto a arte final 

foi projetada por Ricardo Bastos Bucker e a impressão pela Graficor de Cuiabá. Em todas 

as edições, a Revista preocupa-se em destacar imagens que representavam o cenário 

mato-grossense. A primeira edição enaltece as belezas do bioma Pantanal denotadas pela 

flora e fauna. 

 
Figura 22 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 1, 1978. 

Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 



77 
 

 

A apresentação feita pelo Secretário de Educação na contracapa mencionava a 

Revista como um meio de levar informações para as escolas e Diretorias Regionais de 

Educação e Cultura (DREC), alcançando desta forma professores, alunos e toda 

comunidade escolar, corroborando para que a formação educacional fosse holística e 

acompanhasse as novas dinâmicas de ensino. O editorial destaca a mensagem aos 

educadores mato-grossenses com a finalidade de suprir a rede de ensino no seu 

desempenho. 

Ao colocarmos em mãos dos educadores mato-grossenses esta revista, 
pensamos em entregar-lhes um instrumento de trabalho. 
Assim como as escolas e delegacias regionais ressentem a distância no 
intercâmbio com o órgão central da educação no Estado, este também vê neste 
bloqueio um dos principais obstáculos para o cumprimento de sua finalidade: 
coordenar e suprir a rede no seu desempenho. 
A circulação deste periódico é um canal que se abre para fortalecermos o elo 
entre ESCOLA – DELEGACIA – SECRETARIA, como condição de fixarmos 
a harmonia que deve existir no relacionamento de um para o outro. 
Isto posto, é preciso que o propósito seja assumido em conjunto. Estamos 
dispondo de um veículo com duas direções: da Secretaria até as Escolas e das 
Escolas até a Secretaria. 
De nossa parte teremos um instrumento unificador de informações, procurando 
captar as diretrizes de todas as áreas de trabalho da Secretaria que sejam 
importantes para os órgãos regionais e unidades escolares. 
Das Delegacias Regionais e das Escolas, esperamos a matéria prima que 
norteará a direção das abordagens. 
Isto significa que estaremos dependendo de vocês, os responsáveis de cada 
escalão de atividades, através de consultas, indicação de abordagens, 
levantamento de problemas, relato de experiências que possam servir para 
outras unidades similares, críticas, análises, sugestões, interpretações pessoais 
ou de grupo, enfim, tudo que seja relevante ao conhecimento da classe dos 
educadores. 
Seja este o ensejo para nos perfilarmos como um grande e verdadeiro grupo – 
professores, administradores, técnicos e decisores – forte na unidade de 
propósitos e firme na convicção de que podemos fazer o melhor na educação 
de nossa gente, pela capacidade dos educadores em quem esta gente confia 
(Revista Educação em Mato Grosso, n.1, 1978, p.2). 

 

As seções das edições eram diversificadas e cada exemplar tratava de assuntos de 

interesse relacionados ao processo educativo. A primeira edição de 78 destaca várias 

matérias: a importância da Associação de Pais e Mestres (APM), Ensino Rural e a 

necessidade de uma nova visão, Planejamento; Ensino de 1º Grau trazendo as Grades 

Curriculares; Ensino de 2º Grau com Exames de Classificação e Currículo Formal da 

Educação Geral; Conselho Estadual de Educação; Vocabulário Técnico; Informes 

destacando inaugurações e reformas de prédios escolares. 

A matéria de destaque aborda sobre o Planejamento, que é definido como “o início 

de uma tarefa” e retrata a importância de pensar e organizar a atividade docente antes de 

executá-la, visando a qualidade do ensino. O planejamento é visto como uma gama de 
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ideias que deve ser fundamentada para que existam diretrizes realistas, pode ser flexível 

e replanejável, sempre com etapas que se complementam. 

O Planejamento Educacional está descrito como mecanismo de estruturação e 

funcionamento do sistema educacional. Já o Planejamento Curricular seria de 

competência das escolas, com vistas ao aperfeiçoamento e metas para o desenvolvimento 

do trabalho em cada instituição, este deveria observar a comunidade em que está inserida 

e também conclamar a presença dos pais para discussão dessas diretrizes. 

Na matéria, o Planejamento de Ensino está atrelado diretamente ao Planejamento 

Curricular, e tem uma ação específica e esquematizada que o professor visa realizar em 

conjunto com seus alunos, buscando alcançar resultados positivos com todos. É preciso 

considerar as condições da escola para atender a todos os objetivos propostos, o 

calendário escolar, levar em consideração os interesses dos alunos e a realidade em que 

vivem, entre tantos outros aspectos que estão no Planejamento Curricular. 

Para realizar o Planejamento de Ensino, a matéria indica a necessidade do período 

de sondagem, com apresentações entre alunos e docente; conhecer o Regimento Escolar; 

aplicação de teste para dimensionar o domínio de conteúdo; pesquisa dos temas que os 

alunos têm interesse para correlacionar com as atividades a serem ministradas e também 

aplicação de questionários com assuntos diversos para melhor compreender seu alunado. 

Assim, com um diagnóstico efetuado, pode-se planejar de modo a atender às necessidades 

reais daquela população específica (MATO GROSSO, n.1, 1978, p.40-43). 

A Lei nº 5692/71 (BRASIL, 1971a) - Lei de Diretrizes e Bases (LDB), vigente 

nesse período da veiculação da Revista Educação em Mato Grosso, instituía que haveria 

um núcleo comum de conteúdos a serem ministrados em todo o Brasil e uma parte que 

fosse planejada de acordo com as necessidades locais, dos estabelecimentos de ensino e 

também visando contemplar as especificidades individuais de cada estudante. Em 

consonância com a LDB de 1971, no texto sobre Planejamento vislumbra-se outro tópico 

ressaltando o olhar para o aluno, para suas características e singularidades da região onde 

a escola está inserida. “Ensino Rural: a necessidade de uma nova visão” assinala em seu 

corpo que o êxodo rural muitas vezes está atrelado à falta de escolas e a busca de instrução 

para os filhos seria uma das motivações para se viver na zona urbana. 

O Ensino Rural, hoje denominado como Educação no Campo, deveria fornecer, 

segundo Luiz Mariano de Alencar (autor da matéria), uma instrução que facilite suas 

vivências, envolvendo uma alfabetização funcional voltada para compreender os manuais 

da agricultura, cálculos visando maior produtividade e lucro, conhecimentos sobre meio 
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ambiente na área de Ciências, bem como noções de higiene, nutrição, planejamento 

familiar, proteção da natureza, criação de animais e sobre o processo de plantio. 

No Artigo 11º da LDB 5692/71, o parágrafo dois evidencia a atenção com o 

Ensino Rural: “Na zona rural, o estabelecimento poderá organizar os períodos letivos, 

com prescrição de férias nas épocas do plantio e colheita de safras, conforme plano 

aprovado pela competente autoridade de ensino”. Tudo isso tendo em vista o melhor 

atendimento ao estudante que poderia ter limitações para frequentar as aulas em dado 

período e findar prejudicando-se no acompanhamento ou até mesmo desmotivando-se e 

evadindo-se. 

Já a edição 2 no ano de 1978 da REMT destaca mais uma vez as belezas naturais: 

uma imponente queda d’água dentro do território mato-grossense, o Véu de Noiva no 

município de Chapada dos Guimarães. As seções destacam os informes da Secretaria de 

Educação, dentre eles a Cartilha ADA e EDU, que era exclusiva da rede; o currículo por 

Área de Estudo, Educação para o Trabalho; Desenho Infantil; Sugestões Bibliográficas; 

Ensino Rural; Programação de Cursos; Integração Social que abrangia planejamento, 

objetivos, conhecimentos, atitudes e habilidades; Legislação; Vocabulário Técnico. 

 
Figura 23 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 2, 1978. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 

 
Em abril de 1978 foi lançada a cartilha “Ada e Edu” que surge do trabalho do 

Projeto Novas Metodologias do Ensino, que é vinculado ao Departamento de Educação 
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Estadual. A ideia de ter um material exclusivamente mato-grossense tinha como objetivo 

minimizar o índice de reprovação e melhorar a proficiência na etapa da alfabetização. A 

seção informes do número 2 aborda o lançamento do material - para alunos e um livro 

para o professor - com grandes expectativas. 

A cartilha circulou até 1985 em todas as salas de aula da rede de ensino no estado, 

chegando a ser utilizada fora dos limites do estado. Foi planejada para contemplar a 

linguagem regional para que o estudante se sentisse familiarizado com o material e 

paulatinamente a língua era inserida com suas particularidades. Antes de a Bloch Editora 

publicar a cartilha, no ano de 1977 existiu uma versão preliminar batizada de “Nossa terra 

nossa gente” que foi o resultado do trabalho de pesquisa em outras cartilhas e métodos de 

ensino produzida pelo Projeto Novas Metodologias (CARDOSO, 2013). 

A Professora Maria de Lourdes Silva Crepaldi, colaboradora da REMT, que está 

identificada nas páginas como docente da disciplina de Metodologia de Ensino na 

Universidade Federal de Mato Grosso, redigiu um “Currículo por área de estudo” , no 

qual focava em orientações para o ensino das disciplinas que compunham o então núcleo 

de Estudos Sociais, que eram História, Geografia e Educação Moral, todavia acresce com 

a discussão de sugestões que podem ser incorporadas em diversos contextos a todas as 

áreas. 

Inicialmente, Crepaldi (1978) explica acerca da LDB 5692/71 e o enfoque ao 

currículo por área de estudos de modo globalizado. A criança inicia seus estudos sem 

muita abstração e, com o passar dos anos, na vida escolar, inicia o equilíbrio entre os 

conceitos outrora adquiridos. As denominadas técnicas seguintes são colocadas como 

“processos atrativos”: atividade mental individual; pesquisa orientada; organização do 

trabalho de pesquisa; exposição da pesquisa; trabalho dirigido; instrução programada; 

estudo por fichas; observação; experiências; relatórios. 

Para trabalhar por áreas de estudo, sugere-se que haja culminância das atividades 

desenvolvidas e apresentação aberta para a comunidade escolar. Por ser um processo 

planejado de forma interdisciplinar, o modo de avaliar também é repensado, em que o 

aluno entenda que toda participação individual e coletiva é relevante, incluindo a 

autoanálise, que neste contexto é considerada para que compreendam a responsabilidade 

da contribuição no grupo. De forma muito autêntica e inovadora para a época, a REMT 

fornece subsídios para que o professor possa ter oportunidades de repensar sua prática, 

buscando cumprir o papel de veículo de formação contínua, proporcionando um material 
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com múltiplas abordagens, ideias de projetos, experiências, dentre outras que possam ser 

implementadas nas unidades pelo estado. 

Em maio de 1978 a edição 3 da Revista, agora impresso pela Editora Tribuna do 

Povo LTDA, localizada em Cuiabá, não divulga a natureza mato-grossense, mas destaca 

a alfabetização. Trazia informes sobre eventos e atividades da Secretaria de Educação; 

Enfoques sobre Diagnóstico, Certificação de 2º Grau, Alfabetização, Avaliação 

Educacional, Vila Bela da Santíssima Trindade; Ensino Rural, Ensino Supletivo, 

Educação Física; Sugestões Bibliográficas; Legislação; Correspondências (seção 

destinada à publicação de retornos dos leitores sobre a REMT que figurou em diversos 

números). 

 
Figura 24 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 3, 1978. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 

 
Como características de formação docente, a reportagem intitulada “O diagnóstico 

– sua importância e implicações no planejamento de ensino” traz, na matéria assinada por 

Nilza Oliveira Teixeira, um realce sobre os objetivos distintos que podem ser atingidos 

por meio da avaliação diagnóstica. Se for antes de iniciar um conteúdo, uma sondagem é 

considerada um diagnóstico, que serve como termômetro para o ponto de partida, faz jus 

a uma recapitulação breve ou mais aprofundada, a partir do trabalho efetuado e 

posteriormente aplicar um teste de conhecimento para formular os prognósticos. 
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No texto, a sondagem, para Teixeira (1978), apresenta os seguintes instrumentos: 

testes; verificação de conhecimentos chaves; ensaios; inventários (provas de rendimento); 

provas de diagnóstico; observações do professor; coleta de trabalhos; análise de 

bibliografia lida pelos alunos; organização de situações que os alunos expressam 

sentimentos por escrito; sociograma para ponderar o entrosamento de cada aluno com o 

grupo; entrevistas para precisar a percepção do aluno com relação ao material, ao 

professor e também ao programa de ensino estabelecido; sumário dos alunos, no qual é 

possível perceber habilidades como síntese e análise; reação dos alunos frente a 

problemas. 

 
O diagnóstico preciso e delicado deve ser uma das preocupações do professor 
e assim, ocupar um tempo importante, pois sabemos que, dentre as linhas 
matrizes do planejamento, pensadas pelo professor, cabe um certo grau de 
reestruturação por parte do aluno (TEIXEIRA, Revista Educação em Mato 
Grosso, n.3, 1978, p.11). 

 
Ao abordar sobre a importância do diagnóstico, nota-se que os editores 

responsáveis pela REMT estavam sintonizados com as temáticas desenvolvidas em outros 

impressos pedagógicos nacionais. A “Importância do Diagnóstico Educacional” foi uma 

matéria veiculada na edição de agosto de 1965, na Revista do Ensino de Minas Gerais. O 

diagnóstico era elencado em cinco etapas a seguir: alunos com dificuldades que 

necessitam de atenção especial; natureza da dificuldade de aprendizagem individual; 

causas dessas dificuldades; elaboração de plano de ensino adequado para atender a essa 

demanda constatada; sistematizar os resultados obtidos para usar no futuro. Todas essas 

etapas são descritas detalhadamente na matéria que fora escrita por Margaret Hall. 

O Parecer nº 52-A/72 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, que 

estabelece Normas Gerais para a Organização do Currículo Pleno e Relaciona Conteúdos 

Curriculares para a Parte Diversificada do Ensino de 1º Grau, acentua que “sondagem de 

aptidões, entretanto, não se faz apenas pelos conteúdos da parte especial, mas através de 

todos indistintamente”, ou seja, é perceptível que a REMT estava em concordância com 

a legislação vigente. A sondagem para o início dos trabalhos foi computada como 

expressiva por este documento, tendo em vista as tendências de cada educando, da 

instituição e também do mercado de trabalho. 

A avaliação foi amplamente discutida no texto de Eudson de Castro Ferreira 

“Avaliação Educacional: procura de uma definição”, mostrando assim que as orientações 
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dadas aos professores eram múltiplas e tendiam a embasar o trabalho docente, bem como 

fornecer, nas páginas da Revista Educação em Mato Grosso, uma formação continuada. 

Com este propósito, Ferreira (1978) destaca que a avaliação não deve apenas estar 

adequada à instituição escolar, mas contemplar a comunidade em que o estudante está e 

que os resultados obtidos nos testes não devem ser vistos como responsabilidade 

exclusiva do professor, pois diversos fatores internos e externos à escola interferem no 

aprendizado, sendo que “o fim útil do projeto educacional não é a escola”. 

Ainda sobre avaliação, a Legislação previa que o dimensionamento do rendimento 

do estudante é regido pelos documentos oficiais da escola. Além dos resultados em 

avaliações emitidos em notas ou conceitos, também era preciso verificar a assiduidade, e 

que os aspectos qualitativos deveriam se sobrepor aos quantitativos (BRASIL, 1971a). 

Passando para a quarta edição de 1978, esta mantinha o padrão de mostrar as 

belezas do estado de Mato Grosso: agora era a vez da vitória-régia que é típica da região 

amazônica. Neste volume consta nos dados da revista a troca de governador e secretário 

de educação, o Governador é Cassio Leite de Barros e o Secretário ficou Salomão Baruki. 

Passaram a contribuir na redação, além de Luiz Mariano de Alencar e Terezinha Marques 

Nunes, as pessoas de Elizete Vilannova e Silmara Luiza Ribeiro do Amaral, datilografia 

de Sionir Rosa de Souza. 

 
Figura 25 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 4, 1978. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 
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O exemplar circulou com Sumário; Editorial; Informes; Enfoques: Estudos 

Supletivos, Livro Didático, Perspectivas da Implantação da Orientação Educacional, 

Merenda Escolar x Cantina, Avaliação do Rendimento Escolar, Corumbá, Gincana 

Esportiva, Leitura para Comunicação Oral e Escrita, Construção de Mimeógrafo; 

Sugestões Bibliográficas; Ensino Rural e suas necessidades; Legislação; 

Correspondências. 

A escolha do livro didático e suas potencialidades figura na matéria de Dineva 

Vanuzzi, intitulada “O livro didático e suas implicações na educação”, inicialmente é 

enfatizada toda importância e valorização do livro didático e posteriormente é ressaltado 

que o docente não deve se manter preso apenas a este material, bem como sugere deixar 

à disposição dos estudantes diversos materiais impressos, livros e dicionários, incentivar 

o uso e visitas ao espaço da biblioteca. O professor faz com que os materiais didáticos 

“criem vida” em virtude da dinâmica adotada para alcançar os objetivos previstos no 

planejamento. 

A autora cita critérios de John Michaelis a serem considerados para a adoção do 

livro, são eles: relação com o programa de ensino; atualização; linguagem acessível às 

crianças; estímulo ao raciocínio; gravuras pertinentes ao conteúdo; subsídios satisfatórios 

nas atividades; atrativo visualmente; formatação coerente; fundamentação dos textos; 

exercícios imparciais e objetivos; foco no todo e não apenas em fatos isolados; 

fornecimento de base para estudos subsequentes. 

Complementando a matéria acerca do livro vem “Leitura – Base para 

comunicação oral e escrita eficiente”, assinada por Maria de Lourdes Figueiredo Silva 

Duarte e Renata Ramos Corrêa Taguchi, em que tecem considerações sobre as 

dificuldades de habituar a rotina de leitura nos alunos e os muitos benefícios do ato de 

ler, seja em voz alta ou leitura silenciosa. 

O texto sugere que o docente siga critério quando tomar a leitura em voz alta para 

acompanhar o desenvolvimento, são exemplificadas várias técnicas de leitura e as 

análises que possam ser efetuadas em conjunto com os estudantes, a fim de maximizar a 

compreensão do que fora lido. Melhorando as habilidades de leitura e interpretação todas 

as disciplinas lucram, pois amplia-se a capacidade de concentração e vocabulário, 

articulação das palavras, resolução de situações-problema, entre outros tantos fatores. 

Dando continuidade ao artigo “Avaliação Educacional” da REMT, presente na 

terceira edição, Eudson de Castro Ferreira acresce neste quarto número o artigo 

“Avaliação do Rendimento Escolar”, no qual afirma que uma avaliação mais abrangente 
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implica em analisar os fatores afetivos e psicomotores, bem como considerar se as 

atitudes, procedimentos e técnicas imprimidos no trabalho docente são adequadas àquela 

clientela específica. 

Por conseguinte, o autor denota que o ato de avaliar é muito mais que adotar 

critérios e elencar notas, exige que o docente seja crítico com seu trabalho, refletindo se 

a avaliação realizada é de fato funcional, se abrange corretamente os objetivos propostos 

e se é eficaz em sua totalidade. Ainda sugere que a metodologia adotada na avaliação 

precisa ser orientadora, centrada no seu alunado, motivadora, ocorrer continuamente, 

possibilitar que o estudante se visualize como parte essencial do processo educacional, 

utilizar a criatividade e a sensibilidade para que possa compreender o indivíduo no todo, 

isto é, observação de atitudes, sentimentos, habilidades, deficiências, inclusive se algum 

problema de saúde pode estar interferindo na assimilação dos conteúdos ministrados. 

O editorial, além de promover a introdução das temáticas que constariam neste 

volume, informava que estava encartada uma Ficha de Avaliação da Revista Educação 

em Mato Grosso e assim foi anunciada: 

 
Tratados com o carinho de quem faz Educação, destinam-se estes temas, a 
fornecer subsídios e promover debates. Entretanto, para que possamos 
contribuir de forma mais objetiva, solicitamos o preenchimento da “Ficha de 
Avaliação”, impressa em aerograma, que o professor encontrará entre as 
páginas da revista. Sua participação reforça nossa confiança nos destinos da 
Educação em nosso Estado (REMT, n.4, 1978, p.2). 

 
A iniciativa de inserir essa pesquisa de opinião aos leitores deste periódico se 

configurava como exatamente a Revista foi planejada, como o canal de comunicação da 

Secretaria de Educação centralizada na capital Cuiabá, em um estado tão grande em 

termos territoriais que impossibilitava a proximidade de todos os servidores ligados a esse 

expressivo órgão. Logo, a ficha propunha que as edições fossem avaliadas e também a 

abertura para receber sugestões, fazendo do impresso pedagógico um canal direto de 

comunicação com todos os servidores lotados nessa secretaria. 

Destarte, o convite para o preenchimento do parecer trazia em seu primeiro 

parágrafo o objetivo da REMT que era o intercâmbio de experiências de ensino e 

disseminar informações sobre a realidade educacional em Mato Grosso. Como é visível 

na imagem da ficha, além de coletar as impressões via questionário fechado de quem 

recebia o impresso já era concomitantemente convidado para proceder com indicativo de 

pautas para os próximos artigos. 
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Outra observação possível, ainda na imagem 26, é o carimbo do local onde está 

arquivado este exemplar, pois antes de denominar-se Instituto Federal de Mato Grosso a 

instituição era a Escola Técnica Federal (ETF) de Mato Grosso. Estes itens também se 

tornam consideráveis para contar a história das edições da Revista, trazem consigo 

análises históricas, culturais e que retratam aquele momento social. 

 
Figura 26 – Ficha avaliativa. 

 

Fonte: REMT, nº 4, 1978. 
 

Na sequência, apresenta-se quais exemplares da Revista continham a Ficha 

Avaliativa, que não sofreu alterações nas 24 edições que esteve presente, ou seja, em 
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quase 70% das edições. A única mudança tange apenas à troca de endereço para envio da 

correspondência, quando a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso trocou de 

sede, movimentando-se para outro prédio, ou seja, tal informação não impactava nos 

objetivos inerentes ao pretendido com o questionário que era ter um retorno de como os 

professores e equipe escolar recebiam e utilizavam o impresso, quais eram os anseios para 

os próximos exemplares, denotando o comprometimento com os interesses regionais: 

 
Quadro 5 – Ficha avaliativa nas edições. 

 

Fonte: REMT – produzido pela autora, 2019. 
 

2.2.2 – As edições... 1979 
 
 

No primeiro exemplar de 1979 tem-se como Diretor da REMT, Pedro Roberto 

Piloni, no cargo de Secretário de Educação de Mato Grosso, como Diretora estava Maria 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

•Número 4 

•Número 3 
•Número 4 

 
 

•Número 1 
•Número 3 

 
•Número 12 
•Número 13 
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•Número 15 
•Número 16 
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•Número 19 
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•Número 23 
•Número 24 
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•Número 29 
 
 
•Número 31 
•Número 32 
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Grigório Alves de Souza. A redação estava sob a responsabilidade de Terezinha Marques 

Nunes e Elizete Vilannova Senna. 

A capa vem com quatro mapas do estado sobrepostos nas cores verde e amarelo, 

com fundo azul, talvez a motivação desta arte seja em função de que é um exemplar 

especificamente voltado às legislações nas esferas federal e estadual, atinentes ao 

contexto educacional mais importantes naquele período. Contudo é uma sutil afirmação 

de que a partir de 1º de janeiro de 1979 o estado está oficialmente desmembrado e que 

surge Mato Grosso Sul. 

Figura 27 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 1, 1979. 

Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 
 

O editorial da REMT deixa claro o objetivo mor deste número, que é municiar as 

equipes das unidades com um arsenal da legislação educacional nos âmbitos federal e 

estadual, para que todos pudessem ter acesso rápido ao material oficial orientativo em 

mãos, para facilitar, principalmente, a escrita dos regimentos escolares. Também objetiva 

promover a disseminação de informações muito relevantes e necessárias para o bom 

andamento de diversos procedimentos dentro das unidades escolares. 

De acordo com a Resolução nº 01, de 01 de fevereiro de 1973, do Conselho 

Estadual de Educação, o Regimento Escolar normatiza a estrutura basilar nas esferas 

administrativa, didática e disciplinar. Logo, a distribuição deste exemplar, com as 
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principais leis federais e estaduais vigentes, fornecia subsídios para auxiliar as instituições 

na melhor organização de seus documentos com dentro da conformidade e amparo legal. 

As diversas leis que formam este número da Revista estão em destaque no quadro 6. 

 
Quadro 6 – Legislação na REMT, nº 1, 1979. 

 

Âmbito Lei Teor 

 
 
 
 
 
 

F 

E 

D 

E 

R 

A 

L 

Lei nº 4024/61 Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Lei nº 5540/68 Organização Ensino Superior e articulação com Escola Média 

Lei nº 5692/71 Diretrizes e Bases do Ensino de 1º e 2º graus 

Lei nº 6202/75 Sobre aluna gestante 

Lei nº 6503/75 Dispõe sobre Educação Física 

Decreto-Lei nº 1044/69 Dispõe sobre aluno com deficiência 

Decreto-Lei nº69450/71 Regulamenta a Educação Física 

Parecer 853/71 Núcleo Comum do Currículo nos ensinos de 1º e 2º graus 

Parecer nº 45/72 Habilitação Profissional no ensino de 2ºGrau 

Parecer nº 352/72 Normas para Sistema Federal na elaboração de Regimento 

Parecer nº 339/72 Formação Especial do Currículo de ensino de 1º Grau 

Parecer nº 76/75 Normas para implantação do ensino de 2º Grau 

Resolução nº 02/72 Anexo do Parecer nº 45/72 - Habilitação Profissional (2º Grau) 

Resolução nº08/71 Fixa objetivos e amplitude no Núcleo Comum (1º e 2º Grau) 

Portaria nº 696/77 Emissão e registro de 2ª via de certificados (2º Grau) 

 
 
 
 

 
E 

S 

T 

A 

D 

U 

A 

L 

Parecer nº 052/72 Fixa normas para Currículo Pleno e Parte Diversificada (1ºGrau) 

Resolução nº 028/72 Altera normas para Currículo Pleno e Parte Diversificada(1ºGrau) 

Parecer nº 03/76 Instruções sobre “estudos de recuperação” 

Resolução nº 028/72 Altera normas para Currículo Pleno e Parte Diversificada(1ºGrau) 

Resolução nº 01/73 Diretrizes para aprovação do Regimento Escolar (1º e 2º Grau) 

Resolução nº 06/73 Fixa normas para Currículo Pleno e Parte Diversificada (2ºGrau) 

Resolução nº 044/73 Fixa normas para rendimento e aproveitamento escolar 

Resolução nº 11/74 Fixa norma para matrícula com dependência em Mato Grosso 

Resolução nº 04/76 Estabelece regras para o aproveitamento de estudos (2º Grau) 

Resolução nº 05/77 Altera normas para Currículo Pleno e Parte Diversificada(2ºGrau) 

Resolução nº 08/77 Altera artigos 115 e 120 da Resolução nº01/73 sobre Regimento 

Resolução nº 17/77 Desdobra Ciências em Física, Química e Biologia 

Resolução nº 103/77 Altera Resolução nº 17/77 sobre Ciências 

Instrução nº 01/78 Fixa diretrizes do funcionamento da formação especial (1º Grau) 

Fonte: REMT – produzido pela autora, 2019. 
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Dando sequência, o Coreto da Praça Ipiranga foi retratado na capa do exemplar de 

número 2 de 1979. Na época o Governador era Frederico Carlos Soares de Campos e o 

Secretário de Educação e Cultura era Milton Armando Pompeu de Barros. O senhor Pedro 

Piloni passa a figurar como fundador do impresso, Maria Grigório segue como diretora e 

os redatores são Terezinha Marques Nunes, Elizete Vilannova de Senna, Ana Dalva 

Martins Toledo Rezende e Honorata da Silva, na datilografia Silvano Schafer e Walter 

Miranda Santos, diagramação de Juão de Brito. No tocante à empresa responsável pela 

edição, passa a ser a E.B.S.A de São Paulo. 

Essa edição presta uma homenagem a Cuiabá nos seus 260 anos de emancipação, 

com imagens da capital mato-grossense nas capas, enquanto nas contracapas há um 

poema “A Cidade Verde”, de Dom Aquino Correa, o qual ressalta as belezas do 

município. Essa iniciativa visava fortalecer as aulas de Estudos Sociais e fomentar o 

turismo. As matérias versam sobre Fundação Nacional do Material Escolar, atendimento 

ao Deficiente Mental, Telecurso 2º Grau, Escola Normal, dislexia, estudo do meio, 

professores ideais no meio rural, recreio, administrador escolar, Cuiabá, legislação, 

bibliografias, currículo para uma comunidade em mudança. 

 
Figura 28 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 2, 1979. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 
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A Psicóloga Sophia Clara de Siqueira assina a matéria “A criança disléxica”, 

trazendo subsídios para o professorado melhor compreender e assistir o aluno com 

dificuldades de aprendizagem na leitura. Como afirmam Silva e Vaz (2019), a criança 

com dislexia precisa que o docente tenha uma atenção especial para que possa auxiliá-la 

da melhor forma no processo de leitura e escrita, pois é preciso valorizar o que for 

produzido. 

Sobre essa questão, Siqueira (1979) procurou definir características gerais e outras 

que podem estar presentes para facilitar a identificação de disléxicos, assim é possível 

definir um plano de ação para atender aos estudantes que eram assim identificados. Claro 

que se puder ser um trabalho conjunto com psicólogo é ainda mais eficaz e 

individualizado, contando sempre com a parceria da família. Era proposto que os 

estímulos fossem diminuídos, reorganizar atividades para que a criança possa obter 

resultados positivos, fornecer um material diferenciado, buscando maximizar habilidades 

motoras. Dado que foi visto como importante a criança ouvir, ver e manusear, cabendo 

todos os envolvidos (escola, psicólogo, família) valorizar cada conquista, para promover 

a autoconfiança para continuar aprendendo, conquistando conhecimentos (MATO 

GROSSO, n.2, 1979). 

A temática Educação Rural torna-se frequente na REMT, considerando que o 

estado de Mato Grosso é uma grande potência agropecuária e há uma preocupação 

eminente em oferecer um ensino adequado aos alunos da zona rural, que seja eficiente e 

condizente com sua realidade, aplicável ao seu meio e também fornecer conhecimentos 

para que o estudante sinta motivação para permanecer no campo. 

A preocupação de João Antonio Cabral de Monlevade está estampada em “Quem 

deve educar no meio rural?”, em que esclarece que o Ministério da Educação estabelecia 

princípios norteadores para as escolas do campo: promoção humana e social; respeito ao 

meio rural; flexibilidade na organização das atividades educacionais; integração com 

saúde, economia, previdência, cultura e outros; inovação e experimentação; valorização 

dos recursos humanos de cada comunidade; participação da comunidade no planejamento 

das ações; racionalização no emprego dos recursos financeiros. 

Antes de tudo, a escola do campo deve ser contemplada pelas multiplicidades de 

elementos que perpassam as paredes da sala de aula e vão para as vivências com a 

natureza em seu entorno. Isso é previsto na Lei 5692/71, segundo as qual a educação tem 

como objetivo fomentar as potencialidades, formar para a cidadania e também promover 

qualificação para o mercado de trabalho. Assim, se pensada uma formação adequada, é 
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mais viável, segundo Monlevade (1979), capacitar os próprios jovens e adultos de cada 

comunidade, valorizando os recursos humanos locais e conhecedores das realidades para 

atuar em sala de aula, ao invés de trazer docentes da zona urbana que desconhecem a 

cultura rural. Seria essa a chave para o sucesso. 

Passando-se para o número 3 de 1979, este traz uma capa bem patriota, nas cores 

da bandeira do Brasil, chamando a atenção para a valorização dos símbolos nacionais, 

enfatizando a Lei Federal nº 5700/71, no intuito de despertar/aumentar o sentimento de 

civismo, já que este pode ser fomentado nas escolas. 

Essa edição contempla também os seguintes assuntos: Projeto ENEAM (Estudo 

Nacional do Ensino Aprendizagem de Matemática), jogos da categoria estudantil, 

exames de suplência, deficiente no mundo do trabalho, fundamentos do basquete, 

administração e planejamento escolar, estágios do desenvolvimento cognitivo segundo 

Jean Piaget, metodologia de ensino, ensino de inglês, alimentação escolar, Hino de Mato 

Grosso, legislação, bibliografia. 

 
Figura 29 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 3, 1979. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 

 
As matérias “Metodologia de Ensino de 1º Grau” e “Hino de Mato Grosso” estão 

propostas para que seja contemplada a Lei 5700/71, esta vem explicitada na íntegra nesse 

exemplar, voltado para os símbolos nacionais. “Metodologia de Ensino de 1º Grau” vem 
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como Unidade de Trabalho, no qual se propõe um planejamento estruturado em: 

identificação, justificativa, objetivos (cognitivo, afetivo, psicomotor), problemas, 

desenvolvimento, culminância e avaliação. Tal esquematização serviria para qualquer 

disciplina e qualquer projeto a ser pensado. Vem descrito com riqueza de detalhes, para 

apoiar o professor que proponha um trabalho nestes moldes. A sugestão de tema dado na 

REMT é “Vamos conhecer os símbolos da Pátria”. 

O Padre Raimundo Conceição Pombo Moreira Cruz escreve o Especial dessa 

edição da Revista, englobando o Hino de Mato Grosso, em que narra a origem do hino, 

letra, autores da música e da letra e a partitura de forma interessante escrita em clave de 

sol e clave de fá, com indicações de como deveria ser representada e até onde vai a 

introdução da música. Inclusive, na parte final da Revista, aparece a partitura do Hino 

Nacional, deixando variadas opções de desenvolvimento do tema. Por exemplo, se algum 

aluno ou professor tocar instrumentos musicais, poderia incluir para abrilhantar mais o 

projeto, reconhecer os talentos da unidade escolar, despertar o desejo de estudo pela 

música ou, quem sabe, convidar um músico para ir até a instituição ou visitar um 

conservatório musical. A cada exemplar, a Revista ia aprimorando e destacando o que 

realmente era significativo à comunidade escolar mato-grossense. 

 
Figura 30 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 4, 1979. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 
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Emerge, então, a edição 4 de 1979 (Figura 30), uma revista destacando a imagem 

de uma escola, enaltecendo a educação. O conteúdo expresso nas páginas era da área de 

linguagem, sobre texto e técnica bibliográfica, Método Montessori, Educação Artística, 

Homenagem a Seá Mestra – Maria Luiza Antunes Maciel, psicologia educacional, 

supervisão escolar, etimologia do nome Cuiabá, merenda escolar, legislação, Formação 

Especial de 1º Grau, sugestões bibliográficas. 

Carl Rogers foi tema de destaque em “Concepções Rogerianas sobre educação”. 

Sua teoria é descrita em dois modelos do sistema educacional: a autoritária, que coloca o 

estudante como passivo, apenas deve ser conduzido por quem sabe o que lhe é melhor; e 

a democrática, que coloca o indivíduo como responsável por sua aprendizagem, 

crescendo assim intelectual bem como emocionalmente, formando seres com 

independência, personalidade crítica, prontos para enfrentar mudanças durante todas as 

etapas da vida e também da sociedade em constantes transformações. 

A autora do artigo, Serys Maria Slhessarenko, embasada na teoria de Rogers, 

assume como ideal a educação democrática, quando afirma que “a tarefa do educador é 

ensinar ao aluno a aprender por si e adaptar-se à mudança”. O foco no processo de ensino- 

aprendizagem deve ser como ajudar alguém a adquirir autonomia sobre seu 

desenvolvimento educacional, para formar-se integralmente, não somente reproduzindo 

o que lhe foi passado, sem reflexão alguma. 

Essa ideia defendida por tantos teóricos, dentre eles Paulo Freire (2002), ressalta 

que o ato de ensinar e de aprender tem que ter boniteza, aos mestres cabe estimular a 

vontade de aprender com alegria, de modo autônomo. A autonomia se dá ao passar por 

experiências que exijam a tomada de decisões, e a sala de aula precisa ser um ambiente 

propício para isso, não sendo apenas um lugar de transferência de conteúdos, mas sim de 

experiências. 

 
2.2.3 – As edições... 1980 

 
 

O ano de 1980 apresenta o novo Secretário de Educação, Hélio Palma de Arruda. 

A Professora Beatriz Marina Dantas de Athayde é a nova diretora responsável pela 

Revista Educação em Mato Grosso e esta passa a ser impressa pela Editora do Brasil S.A., 

em Guarulhos, no estado de São Paulo. Tanto a diretora como a editora se mantém as 

mesmas até o último número. A capa prioriza imagens do trabalho extrativista da seringa, 
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em alta em solo mato-grossense. Como as temáticas regionais são ressaltadas, esta não 

estaria de fora do olhar dos editores deste impresso, bem como destacou-se nas páginas. 

As seções deste número 1 de 1980 são Sumário, Editorial, Informes, Enfoques, 

Legislação e Sugestões Bibliográficas. 

 
Figura 31 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 1, 1980. 

Fonte: Hemeroteca UFMT – Cuiabá. 
 

A necessidade de fornecer habilitação específica no Magistério constava na LDB 

5692/71, considerada neste período a formação mínima para o exercício docente na escola 

primária. Por meio da Instrução Normativa nº 30/81 da SEDUC-MT, o estado de Mato 

Grosso adere ao Projeto Logos II (1978-1986), que era uma iniciativa do governo federal 

para formação de uma rede de ensino com profissionais melhor capacitados e que já 

atuavam em sala de aula. Enquanto o Logos I atendia quem não tinha o 1º grau, o Logos 

II era o 2º grau profissionalizante para o Magistério. Os municípios onde funcionariam os 

Núcleos Pedagógicos também davam sua contrapartida (LUZ et al, 2017). 

O Logos II mantinha o educador atuando em sala e as aulas eram ministradas em 

regime modular. As aulas seguiam os moldes do supletivo, com 204 módulos, com prazo 

mínimo de conclusão de 28 meses e o máximo de 30 meses. Em média, 7 módulos 
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mensais eram apresentados em fascículos. O estágio supervisionado era de 500 horas 

(BRASIL, 1975). 

O Logos II surtiu alguns efeitos negativos, como não atender ao contexto local 

dos professores em formação, o que acabava dificultando os estudos; o material tinha 

rupturas de continuação; muitas vezes os municípios não ofertavam o mínimo de 

condições para a realização desse programa. A estimativa do governo federal era de que 

200 mil concluíram a habilitação em 19 estados (ROCHA, 2010). 

 
Figura 32 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 2, 1980. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 
 

Os 25 anos da Campanha Nacional da Alimentação Escolar ressalta a parceria das 

esferas federal, estadual, municipal e comunidade, que é veiculada na capa, com um 

diagrama demonstrando que a essência do sistema educacional deve ser em prol do 

melhor para os alunos. Os destaques desta edição ficam por conta de matérias sobre a 

alimentação escolar, iniciação ao vôlei, linguagem e leitura, literatura regional, ensino 

religioso e destaque para a educação em Acorizal, além da legislação e bibliografia 

indicada. Tudo isso consta da edição de número 02, de 1980 (Figura 32). 

Contação de histórias é assunto descrito pelo Professora Jumelice Maria da Silva 

e Silva, endereçada para a etapa que era denominada fase da Pré-Escola, de 0 a 6 anos. A 

autora salienta que nessa fase é essencial desenvolver a criatividade e bons sentimentos, 
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pensando na autoestima que terão dali em diante, contando sempre com a parceria da 

família para formar um ser apto, com competências e habilidades maturadas para iniciar 

o Ensino Fundamental. 

Os quesitos apontados como justificativa para contar estórias são: 
 

- causar prazer; 
- desenvolver a imaginação; 
- desenvolver o poder da observação; 
- desenvolver o gosto artístico; 
- ampliar experiências; 
- enriquecer vocabulário; 
- ensinar a ouvir com atenção; 
- incentivar a socialização; 
- incentivar a interpretação; 
- despertar a emoção; 
- estabelecer relação entre o mundo da fantasia e o da realidade (SILVA, 
MATO GROSSO, 1980, p.31). 

 

A matéria propõe uma série de medidas a serem tomadas para que as crianças 

tenham a possibilidade de viajar no mundo da imaginação e, na sequência, traz as páginas 

do livrinho “A flor menina”, com páginas ilustradas em preto e branco. O interessante é 

que o texto e arte são assinados pela autora dessa proposta apresentada na REMT. Para 

finalizar, a autora propõe questões que possam ser discutidas com a classe e outras 

atividades que possam ser desempenhadas como complementação, dentre elas pinturas, 

desenhos, dramatizações, para então fazer uma avaliação junto com as crianças, sob um 

olhar atento e apurado, considerando os depoimentos com a finalidade de melhorar ainda 

mais a prática da leitura. 

Explorando a fase da leitura, a matéria “Processos de leitura no estudo através de 

fichas”, elaborada por Terezinha Marques Nunes, sugere diversos tipos de fichas para 

acompanhar as atividades de leituras, sejam elas seletiva, interpretativa, reflexiva, 

exploratória, reconhecimento, informativa ou de reconhecimento de tipos de leitura. 

Todas os tipos são compostos por três níveis, que são noções, exercícios e autocorreção, 

que são bem autoexplicativas, com instruções bastante detalhadas. É dito que essa técnica 

foi embasada essencialmente em Ângelo Domingos Salvador. 

Ainda neste exemplar, a Psicóloga Sophia Clara de Siqueira, colaboradora da 

Revista, dá continuidade ao assunto de leitura em “O conto de fada na dinâmica da 

personalidade infantil”. Destaca a concepção de que “os meios mais adequados, para 

encontrarmos este sentido de vida, estão na infância” (SIQUEIRA, 1980, p.60). A autora 

enfatiza ainda a importância dos pais na formação da criança e dos contos infantis que 
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despertem a curiosidade, agucem a imaginação, ativem emoções e que deixem lições que 

servem para a vida. Lembrando sempre as palavras de Paulo Freire que tem total relação 

com as principais temáticas propostas nessa edição da REMT, que é o ato de ler: 

 
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada 
por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 
contexto (FREIRE, 2001, p.9). 

 
Envolvido no clima tomado pelo mundo da leitura, o próximo texto é assinado 

pelo Departamento de Ensino Supletivo – Movimento Brasileiro de Alfabetização, 

intitulado “A articulação das áreas de estudo no Programa de Educação Integrada”, no 

qual são trabalhados os assuntos trabalho, educação, saúde, comunicação, natureza, 

higiene e saúde, produção, civismo, transporte, esporte, diversão e turismo, alimentação, 

cultura. Em todos, a metodologia é apresentar cartaz e texto gerador com apoio de textos 

complementares, jornais, revistas, exercícios orais e escritos, entrevistas, experiências etc. 

A ideia é centrada no tema gerador6, cujo início, através da discussão do cartaz 

com o assunto a ser abordado, possa abrir perspectivas para um projeto multidisciplinar, 

que deve ser centrado nos interesses dos alunos e nas perspectivas que levantem acerca 

do texto. É um material rico, com abordagens diferenciadas e todo planejamento vem 

descrito minuciosamente. Certamente deve ter sido muito utilizado no estado, por isso, a 

propagação do material na REMT. 

Mais um exemplar que transborda patriotismo das cores até as palavras impressas 

na capa é o terceiro volume de 1980 (Figura 33). O conteúdo internamente traz a 

linguagem, resultado do projeto com filhos dos seringueiros no tocante à escolarização, 

instrução para elaboração do plano curricular das escolas estaduais, implantação de 

granjas e hortas, literatura mato-grossense. 

A situação de alunos filhos de seringueiros já tinha sido destaque na edição 

número 1 de 1980, descrevendo a experiência do ano anterior no ambiente escolar, em 

que o linguajar com expressões típicas teve muita ênfase. Durval França redigiu as 

matérias e nesta ressalta como a escola se preparou e se reorganizou para atender às 

especificidades dessa clientela, com necessidades de aprendizagens distintas, em 
 

6 Freire (1987) afirma que os temas geradores devem ser assuntos que tem relação com o cotidiano dos 
alunos auxiliando-os a pensar, investigar e atuar de maneira crítica em suas vidas, podem desdobrar-se em 
outros temas, assim os assuntos estudados possibilitam uma consciência de si e do seu lugar no mundo. 
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Aripuanã, norte do estado. Além das crianças que eram atendidas durante o dia, os jovens 

e adultos frequentavam aulas no período noturno. 

As atividades implantadas como a horta escolar, além de aprendizagem agrícola e 

complementação da alimentação na merenda escolar, ainda propunham utilizar as sobras 

para alimentar a criação de animais, como suínos e aves que foram adquiridos em 

conjunto pela comunidade escolar. O projeto deu tão certo que posteriormente a criação 

cresceu significativamente e terras de terceiros foram empregadas no regime de parceria 

com a escola, para plantar alimentos e manter os animais, de tal modo já se planejava 

incorporar a criação de bovinos. 

 
Figura 33 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 3, 1980. 

Fonte: Hemeroteca UFMT – Cuiabá. 

 
A intenção de retratar o artigo, nesta edição do periódico, significava partilhar 

boas práticas que estavam dando certo nas escolas do campo, num estado extremamente 

agrícola e que pretendia oportunizar os indivíduos com condições para se manter com 

renda e qualidade de vida na área rural. O Plano Curricular orientado por Dineva Vanuzzi 

e Maria Grigório de Souza foi sugerido para que todos os sujeitos da comunidade escolar 

pudessem participar efetivamente dessas mudanças, que contribuíam diretamente com a 

comunidade local. Neste contexto, foi traçado um esquema como um fio condutor para 

confecção do documento com todas as fases, objetivos, tarefas, atividades e como seriam 

distribuídos os cronogramas de realização, incluído também um glossário para que os 
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termos corretos fossem aplicados, além de, claro, as referências bibliográficas 

empregadas e indicadas para ampliação do domínio conceitual. 

 
2.2.4 – As edições... 1981 

 

As imagens constantes da edição 12, de 1981 (Figura 34), são da região noroeste 

do estado, território de Juruena, na época recém emancipado. Outro destaque é Aripuanã, 

município que, desde a década de 40, fora destacado pelo Projeto Rondon e retratado aqui 

especialmente nesse número. Linguagem e literatura estadual tem espaço garantido nas 

páginas desta edição, como alimentação escolar, 2º grau como profissionalização e 

formação geral, legislação e bibliografias sugeridas como de praxe. Percebe-se que, a 

partir dessa edição, contabiliza-se o número desde o seu primeiro e na sequência, não 

mais os volumes por ano, talvez uma forma de melhor organizar a sequenciação da 

Revista Educação em Mato Grosso. 

 
Figura 34 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 12, 1981. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 

 
“A Escola de 2º Grau – Profissionalização e Formação Geral” promoveu uma 

retrospectiva histórica de como era a educação e a relação com a mão de obra, que era 

apenas braçal e necessitava ser especializada para incrementar a produtividade com 
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qualidade, melhorar a remuneração e condições de vida, além de possibilitar uma 

ascensão ao Ensino Superior. 

Seguindo pelo mesmo viés, a matéria “Roteiro para elaboração de uma proposta 

curricular de 2º grau a nível de escolar” sugere que, para elaborar a proposta curricular, 

os professores de áreas comuns se reúnam, levando em consideração o plano da unidade 

escolar. Devem observar se a disciplina apresenta continuidade de uma série para outra e 

verificar as referências bibliográficas da escola ou a possibilidade de arrecadar livros e 

ampliar o acervo escolar. A intenção era fazer um diagnóstico da realidade da região em 

que a escola estava inserida e promover uma boa revisão de conteúdos que eram 

essenciais, base do 1º grau antes de iniciar a proposta do 2º grau. 

Ainda nesta edição é colocado um modelo proposto para melhorar a organização 

de trabalho por disciplina do conhecimento, com sugestões de verbos que poderiam ser 

distribuídos na proposição dos objetivos, classificados em verbos de conhecimento, 

compreensão, aplicação, análise, síntese, avaliação. Tudo isso para facilitar o trabalho a 

ser desenvolvido, mostrando um norte para as equipes nas escolas e motivando assim 

novas perspectivas a serem implementadas. 

 
Figura 35 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 13, 1981. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 
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A capa em tom cinza claro deixa o exemplar de número 13, do ano de 1981, 

abrilhantar a Transpantaneira com suas maravilhas, realçadas pelas imagens (Figura 35). 

A edição favorece o município de Poconé e torna-se um convite ao turismo, considerando 

que a REMT também era enviada para órgãos educacionais de outros estados da 

federação. Era, pois, uma forma de mostrar o potencial turístico para ser contemplado em 

Mato Grosso. Literatura mato-grossense, alfabetização, ensinar e aprender, ensino de 

geografia, orientações para o Regimento Escolar e Administração das instituições são os 

pontos altos, entre outros temas. 

Visando melhorar o processo de avaliação nas escolas públicas do estado, a REMT 

destaca a matéria: “Subsídios para elaboração de testes de verificação”. Ensinar, aprender 

e avaliar é tarefa mister do ofício, logo, é preciso saber como melhor avaliar os alunos 

para que o processo seja desenvolvido da melhor forma. 

Para que a prova seja um bom instrumento, no artigo são considerados três passos 

para sua formulação: planejamento, elaboração, revisão e montagem. A matéria mostra a 

relavância de um bom planejamento, com as fases da avaliação diagnóstica, formativa e 

somativa, para que o professor possa consolidar o seu planejamento de fato. A figura 36 

apresenta toda sistematização indicada neste processo, visando êxito na sua aplicabilidade 

e mensuração de resultados: 

 
Figura 36 – Elementos consideráveis na elaboração de testes. 

Fonte: REMT, n. 13, 1981, p. 33. 
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Nesse sentido, o teste deve ser montado a partir dos conteúdos ministrados e, se 

possível, uma prova com diferentes tipos de questões abertas e fechadas, com lacunas, 

associação de colunas, associação de verdadeiro ou falso, e ainda, considerar que o mais 

abrangente é ter níveis de dificuldades distribuídos pela avaliação. Em todos os tipos de 

questões possíveis, a Revista demonstra quais os erros mais comuns e sugestões de como 

bem elaborar, ressaltando que prova não deve ser o único instrumento de avaliação do 

aluno, nem o mais eficaz. 

Na próxima revista, o Programa de Ações Socioeducativas e Culturais 

(PRODASEC), voltado para as populações carentes na zona urbana, é enaltecido logo na 

capa do número 14 (Figura 37). Abrange também o município de Jaciara, a importância 

na escolha consciente do livro didático, projeto de linguagem, ações da Secretaria de 

Educação e Cultura durante esse ano de 1981. 

 
Figura 37 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 14, 1981. 

Fonte: NUPED – UFMT – Rondonópolis. 
 

Nesta edição, a REMT se preocupa em orientar os professores na escolha da 

Cartilha e do livro didático mais adequado, considerando as singularidades de cada 

comunidade escolar. Traz como exemplo uma planilha, destacando alguns itens 

importantes: apresentação, conteúdo, manual do mestre, características físicas e parte 
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específica. A intenção é fortalecer o processo de alfabetização em todo território mato- 

grossense nas escolas públicas primárias mato-grossenses. 

 
2.2.5 – As edições... 1982 

 
 

A expressão artística dos estudantes de Mato Grosso como manifestação cultural 

chama a atenção no primeiro número de 1982 (número 15), bem como contempla temas 

como recuperação paralela, literatura do estado, papel do orientador educacional, ensino 

da geografia e muita atualização em termos legais, como se pode ver na Figura 38. 

 
Figura 38 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 15, 1982. 

Fonte: NUPED – UFMT – Rondonópolis. 

 
A preocupação em reduzir as altas taxas de reprovação, oferecendo uma educação 

adequada e de qualidade, focada no estudante, culminaram no “Programa de Recuperação 

Paralela”, que foi pormenorizada nas páginas do impresso por Sylvia Victorino Alves 

Corrêa e Rosa Maria Jorge Persona. Fora constatado que uma avaliação de recuperação 

no final do semestre não era proveitosa, por condensar muitos conteúdos em poucos dias, 

sem recuperar todas as possíveis lacunas. A recuperação paralela leva em conta que o 

aluno é responsável por sua aprendizagem e que ela se dá de modo gradativo. Tem a 

pretensão de ir sanando as dificuldades conforme forem aparecendo. 
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A indicação é que a recuperação paralela cumpra os seguintes estágios: 

observação e diagnóstico; planejamento; desenvolvimento das atividades; avaliação do 

rendimento dos alunos e do planejamento efetivado. Vinculada à Revista, seguiam anexos 

do calendário específico para a recuperação paralela, ficha do planejamento 

esquematizado, fluxograma da recuperação, ficha individual por aluno, ficha de controle 

coletivo. 

Na próxima edição da REMT, de número 16, os símbolos estaduais são 

engrandecidos: vê-se a Fundação Cultural e o Brasão d’Armas (Figura 39). O número é 

bastante voltado para a valorização da terra, porém aborda paralelamente assuntos 

relativos à educação integrada, ginástica como desenvolvimento físico e intelectual. 

 
Figura 39 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 16, 1982. 

Fonte: Biblioteca de Educação da UFRGS. 

 
A mensagem do Editorial dessa edição acaricia os professores, enaltecendo o 

reconhecimento obtido dos colegas e alunos. Todos visam chegar a lugares virtuosos por 

meio da jornada escolar, e o docente é o facilitador dessa aventura no mundo da 

aprendizagem, lançando sementes para uma sociedade melhor (REMT, n.16, 1982, p.2). 

Já o número 17 da REMT enaltece a Igreja do Bom Despacho, com sua arquitetura 

ímpar que embeleza a cidade de Cuiabá (Figura 40). O município de Diamantino também 

é destaque. Completam a edição matérias sobre teatro, geografia, psicomotricidade, moral 

e  civismo  como  identidade  cultural,  linguagem,  uso  abusivo  de  drogas  no  Brasil 
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denotando assim a amplitude de temas abordados pela Revista Educação em Mato Grosso 

alinhados também com as demandas sociais. 

 
Figura 40 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 17, 1982. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 

 
A Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho teve o início de sua construção em 

1928. Segundo historiadores mato-grossenses foi erguida com doações da comunidade 

local e até a conclusão da obra, passaram-se mais de vinte anos. No ano de 1956, a Igreja 

de Nossa Senhora do Bom Despacho, localizada na capital foi inaugurada tendo sua 

arquitetura francesa inspirada na Catedral de Notre Dame de Lourdes. Atualmente, a 

igreja é um dos principais pontos turísticos de Cuiabá. 

A matéria sobre “Psicomotricidade e o Fracasso Escolar” argumenta as causas 

físicas e psíquicas, para que isso possa ocorrer sob a ótica da Psicologia Clínica. 

Conceitua as debilidades para auxiliar o docente, disponibilizando um orientativo para 

que possa acompanhar as crianças em idade pré-escolar e realizar um possível diagnóstico 

de deficiências físicas ou intelectuais, indicando que a psicomotricidade é essencial, por 

meio de exercícios específicos e planejados. Destaca as possíveis contribuições da 

Psicologia voltada para o trabalho escolar (NASCIMENTO, REMT, n. 17, 1982). 

No número 18, é possível vislumbrar, logo na capa, o imponente edifício da Escola 

Estadual Presidente Médici de Cuiabá, que continua sendo importante e tradicional 

instituição de ensino na capital (Figura 41). Entre outros assuntos, são divulgadas as 
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atividades desenvolvidas durante 1982 pela Secretaria de Educação e Cultura de Mato 

Grosso, dividida nos segmentos Ensino de 1º e 2º graus, Apoio ao Educando, Ensino 

Supletivo, Educação Física e Desporto, Núcleo de Administração, Núcleo de 

Planejamento e outras informações pertinentes. 

 
Figura 41 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 18, 1982. 

Fonte: Hemeroteca UFMT – Cuiabá. 

 
Nos anos 80, a televisão era considerada “um recurso audiovisual completo e 

perfeito, onde o convívio do som e da imagem se resulta numa sincronia entre técnica e 

arte” (SILVA, 1982, p.31). Era recurso tão considerável que, na década seguinte, surge 

uma iniciativa com bastante relevância para o âmbito educacional que é o Programa TV 

Escola, realizado pelo Ministério da Educação com diversos programas que visavam 

complementar as práticas em sala de aula. 

Em um dos textos de apoio ao Programa Salto para o Futuro da TV Escola, Moran 

(2002) destaca os “Desafios da televisão e do vídeo à escola”, afirmando que os recursos 

audiovisuais atingem os sentidos dos estudantes antes das teorias, um complementa o 

outro, dado que o vídeo, em geral, passa a informação demonstrada de modo sintético, 

cabendo a explanação articulada anterior ou posterior do educador em classe. 

Por tamanha importância destacada, era sinalizado nas páginas da Revista que o 

governo de Mato Grosso tinha anseios de criar a TEVEMAT – Fundação Mato-Grossense 

de Rádio e Televisão Educativa, para veicular matérias educativas e culturais. Tal projeto 
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seria desenvolvido em parceria com a Fundação Cultural e a Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT). Não foram localizadas evidências de que tenha sido implantada a 

televisão educativa em Mato Grosso, e o assunto não foi sequer comentado em nenhuma 

das próximas edições. 

 
2.2.6 – As edições... 1983 

 

Imagens que reverenciam o Estado de Mato Grosso estão contempladas na capa 

do número 19, a primeira edição de 1983 (Figura 42). Cuiabá e seus 264 anos preenchem 

muitas páginas com tradição, sistema de ensino e personalidades históricas importantes. 

O teatro escolar, a psicomotricidade e a linguagem também estão presentes. Nesta edição, 

percebe-se um novo governador, o senhor Júlio José de Campos e a apresentação da 

Secretária Estadual de Educação e Cultura, a senhora Maria das Graças Pinto Alencar. 

 
Figura 42 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 19, 1983. 

Fonte: Biblioteca de Educação da UFRGS. 

 
Para reforçar os laços regionalistas, a edição retrata filhos da terra que 

desenvolveram uma notoriedade a nível nacional: os marechais Cândido Mariano da Silva 

Rondon e Eurico Gaspar Dutra. Rondon, consagrado Patrono Nacional das 

Comunicações, desbravou extensos quilômetros, inclusive contribuindo para o 

reconhecimento da flora e fauna no Brasil, elaborou cartas geográficas com precisão. Já 
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Dutra era militar de grandes feitos, chegando em 1946 ao cargo de Presidente da 

República. 

A importância da avenida cuiabana “Historiador Rubens de Mendonça” está 

contemplada neste número. A homenagem se explica por ser um expoente mato- 

grossense com vultuosa contribuição em obras sobre o estado, realçando-se como poeta, 

escritor, historiador, jornalista e integrante da Associação de Imprensa Mato-Grossense, 

Academia Mato-Grossense de Letras, Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. 

O vigésimo exemplar continua estampando pontos da capital mato-grossense 

como o Marco Geodésico da América do Sul, firmado por Marechal Rondon, e a Igreja 

do Rosário (Figura 43). A cultura estadual é ponto forte neste número, com tradições, 

homenagem, vocabulário, história, literatura, política educacional. Ainda há matérias 

sobre currículo de 1º grau e gramática. 

 
Figura 43 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 20, 1983. 

Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 

 
Algumas tradições mato-grossenses, realizadas de longa data em Cuiabá, são 

apresentadas: festas de santos, de São Benedito realizada na Igreja do Rosário e a do 

Divino Espírito Santo, com corridas de touros na Praça Moreira Cabral, antigamente 

denominada como Campo d’Ourique, a partir do ano de 1805 existindo até 1905, as quais 

eram consideradas como diversão. Tais matérias enaltecem a cultura, mostrando as 

origens de festividades até hoje existentes no estado e serviam de base para o trabalho 
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docente acerca do pertencimento, pois o Mato Grosso à época da circulação da revista 

recebia muitos migrantes. 

Várzea Grande é contemplada na capa do número 21 (Figura 44), mostrando o 

passado e o presente (de acordo com o ano da circulação em 1983) e o Brasão do 

município, por conta dos 116 anos de emancipação. Educação Física, Filosofia, 

Literatura, Linguagem, Planos de Ensino, Antropologia, Educação Agrícola foram 

matérias na REMT. 

 
Figura 44 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 21, 1983. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 

 
O ensino focado no professor como detentor do conhecimento é expresso na 

matéria “Comunicação Educativa: processo interativo na experiência de aprendizagem”, 

redigida pela docente da UFMT, Professora Gilda Tomasini Martelli. O mestre é 

considerado a fonte para transmitir conhecimentos e o canal desse repasse é dado no 

contato em sala de aula, chegando ao receptor da informação que é o aluno. 

Em virtude disso, a existência do saber depende de vários personagens sociais, 

dentre eles o que se dedica profissionalmente é o professor, que segue orientações do que 

deve ser ensinado pelas normatizações das esferas governamentais. Também faz, na sua 

prática, aquilo que acredita ser o melhor, de acordo com suas vivências, além de depender 

de como se colocam os documentos escolares das instituições que atuam (TARDIF, 

2014). 
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Nazareth Bizutti sugere, em sua matéria publicada nesse exemplar da revista, uma 

semana para sair da rotina, voltada ao trabalho com fantasia em escolas de ensino 

fundamental, em que possam pintar, colar, desenhar, ler, criar personagens e histórias, 

dramatização de contos infantis, teatro de fantoches, ouvir música, ver encenações e 

atividades para que possam interagir, inclusive as famílias. 

Para facilitar a preparação do Plano de Ensino, foi elaborado um roteiro 

esclarecendo os itens que devem compô-lo, tais como dados de identificação (escola, 

turno, série, turma, área, disciplina, ano, professor), conteúdo da disciplina (visualizando 

se os requisitos mínimos de conteúdos são dominados pela classe), objetivos (com metas 

claras a serem atingidas), sequenciação dos conteúdos, experiências de aprendizagem 

(descrevendo quais as atividades serão em grupos grandes ou pequenos, individuais e 

quais técnicas serão implantadas), avaliação, bibliografia. Várias técnicas são descritas 

na continuidade da matéria “Planos de Ensino” (SOUZA, REMT, n. 21, 1983). 

Vê-se, pois, que o ofício docente é exercido com interações com outros indivíduos, 

dentre eles, alunos num espaço com regras definidas, mas com situações que emergem 

das relações humanas que se dão na escola. O professor necessita ir muito além da 

formação recebida nos bancos universitários, precisará buscar mais conhecimentos e/ou 

contar com o auxílio de outros colegas em trocas que propiciam o crescimento 

profissional (TARDIF, 2014). 

 
Figura 45 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 22, 1983. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 
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A bonita Chapada dos Guimarães faz o convite para a leitura da REMT de número 

22 do ano de 1983 (Figura 45). Além deste, o município Água Boa também se destaca 

nas notícias. Outros textos abordam uma atividade interdisciplinar desenvolvida no 

planejamento de uma festa na escola, a aprendizagem da criança, atividades de Educação 

Física, Autoritarismo no Ensino da Matemática e o Natal que se aproxima juntamente 

como o encerramento do ano letivo. 

Consolidando-se como instrumento de orientação ao trabalho escolar, a REMT 

traz a temática “Importância de atividades de linguagem oral para o desenvolvimento da 

criança”, escrita pela Professora Magda Tonello Pedro Lemos, que discorre sobre 

atividades que estimulem a aprendizagem por meio da audição, conversa, discussão sobre 

um tema determinado e incentivo a uma avaliação final feita em conjunto com os alunos, 

acerca da participação individual. 

Logo, os exercícios são de reconhecimento de sons, palavras, vozes; saber ouvir, 

falar, dar continuidade em um assunto, ser educado; debater um assunto estudado para 

identificar o perfil dos alunos; entre outros. O professor será o mediador e incentivador 

da participação, desta forma incluindo todos e verificando em qual estágio de domínio 

acerca da temática cada aluno possui, além de minimizar os casos de timidez praticando 

a oralidade. 

 
 

2.2.7 – As edições... 1984 
 
 

A nova secretária da SEDUC, Juracy Maria de Campos Braga, é apresentada no 

número 23 de 1984. O Editorial reforça a caracterização do periódico como aberto às 

contribuições de profissionais da educação, para que estes possam perceber que são 

importantes ao divulgar e valorizar suas práticas, assim tentando dar espaço para todas as 

regiões de Mato Grosso. 

A imagem da capa (Figura 46) é relatada como cedida pela Fundação Cultural e 

de Turismo (TURIMAT). O exemplar traz Ensino de 1º e 2º graus, Matemática como 

Linguagem. O turismo e a cultura do estado estão representados pela Dança dos 

Mascarados, proveniente do município de Poconé, com toda a tradição nos trajes 

bordados e coloridos, ritmo bem demarcado e que somente homens participam. 
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Figura 46 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 23, 1984. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 
 

O cacau plantado em Alta Floresta, no bioma amazônico, dentro de Mato Grosso, 

vem na capa da REMT número 24 (Figura 47). No espaço interno, entre outros itens, são 

relatados os esportes na escola, alfabetização como pilar importante para o 

desenvolvimento do estado, patrimônio histórico e artístico como valorização cultural. 

 
Figura 47 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 24, 1984. 

Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 
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Em várias páginas dessa fascículo, há um sutil convite para conhecer o estado está 

presente, tanto que o enaltecimento de diversas regiões é uma constante em muitos dos 

exemplares. Destaca tanto as oportunidades para o turismo como a opção para 

investimentos. A diversidade de culturas produzidas é frequentemente destacada como 

uma terra de riquezas naturais. 

A seção intitulada Sugestões Bibliográficas, presente na maioria dos exemplares, 

é voltada para os assuntos de interesses dos docentes, com sugestões de obras que 

propiciam leitura enriquecedora à prática em sala de aula. Nesse número, por exemplo, 

as sugestões são os livros “A Proposta e a Realidade” de Marina Grazila Feldmann, que 

aborda a estrutura do ensino de 1º grau e “Introdução à Metodologia do Planejamento 

Social” da editora Novaes, de São Paulo, que na sinopse demonstra a relevância do 

planejamento para a qualidade das ações do professor. 

 
Figura 48 – Seção Sugestões Bibliográficas. 

Fonte: REMT, n. 24, 1984, p.57. 
 

A leitura é destaque nas matérias “Teoria e prática no ensino da leitura: 

dificuldades de natureza conceitual e terminológica”, de Nívia Gordo, e “Como trabalhar 

com a leitura oral”, de Adelina Nobres de Souza Campos. Nessa mesma seara, a 
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“Literatura Mato-Grossense – Estevão de Mendonça” é a proposta de trabalho de Antônio 

de Arruda, contudo sob a ótica da divulgação da literatura estadual. 

O Professor da UFMT, Luiz Carlos Manhaes, comenta sobre “Os livros, na era do 

computador”, mostrando que desde nos primórdios da civilização os humanos já 

buscavam registrar o cotidiano nas pedras ou contando histórias de fatos ocorridos. É o 

processo evolutivo da espécie, chegando aos meios eletrônicos. Aconselhava que a escola 

deveria se preparar para essa tendência mundial, ou seja, o professor deve estar em 

formação contínua, ritmado com as transformações sociais. 

A sutileza da bela capa da edição 25 vem com um slogan forte: “Alfabetizar para 

vencer” (Figura 49), que é a temática mais discutida neste número. Contudo, existe espaço 

para o ensino de ciências, literatura, produção textual, combate ao preconceito, 

democratização do ensino, orientação educacional, a fala da criança sobre a escola. 

 
Figura 49 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 25, 1984. 

Fonte: Biblioteca da UFSM. 
 

A novidade presente logo na capa é o ISSN (International Standard Serial 

Number), que em língua portuguesa seria o Número Internacional Normalizado das 

Publicações em Série. Um número com oito dígitos, organizados no máximo com quatro 

algarismos, separados por um hífen, que caracteriza os impressos que têm várias edições 
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com reconhecimento internacional. No Catálogo Coletivo Nacional de Publicações 

Seriadas (CCN) é possível localizar a REMT: 

 
Figura 50 – Consulta ao CCN. 

Fonte: site do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. 

 
No sentido de enaltecer o linguajar regional mais comum de ouvir em Cuiabá, o 

periódico desponta “Ensinar sem preconceito”, da Professora Lúcia Helena Vendrúsculo 

Possari, do Departamento de Licenciatura em Letras da UFMT. O texto declara que 

existia uma vontade, por parte de professores que atuam no ensino fundamental, em 

descartar o regionalismo linguístico ao impor o uso da norma culta falada nas cidades 

maiores do país e que, por mais preconceito que possa haver, é preciso valorizar para não 

sumirem os traços locais, com seu jeito peculiar de proferir seus discursos. 

Mantendo a linha de ser instrumento orientativo e pedagógico, com o intento de 

atender ao chamado da própria REMT em compartilhar boas práticas de aula, o Professor 

Jorge Soares de Almeida, da Escola Estadual Presidente Médici, de Cuiabá, retratou “A 

prática no ensino de Ciências”, tornando público os experimentos realizados com 

matriculados no Magistério. 
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A proposta do artigo em questão é sair da teoria e demonstrar como os 

conhecimentos poderiam ser concretizados com materiais simples e baratos. As cinco 

experiências são descritas, de maneira que possam ser reproduzidas por outros docentes. 

Quando o estudante visualiza o que estudou em classe, a aprendizagem passa a ser mais 

significativa. 

A aprendizagem significativa se dá quando o indivíduo já tem uma ideia 

preliminar acerca do tema e tem a oportunidade de acrescentar outro conhecimento 

complementar, relativo ao que sabe, de modo a estabelecer uma concretude (MOREIRA, 

2011). Seria como montar um quebra-cabeça em que, de repente, uma nova peça, ao 

encaixar-se às demais, passa a fazer todo o sentido naquele contexto, dando a 

possibilidade de compreender a sequência a seguir. 

Maria de Lourdes Coutinho Silva compôs a equipe da redação da Revista em oito 

números, dois exemplares em 1980 e o restante entre 1983 a 1984. Colaborou em três 

matérias publicadas e, nesse número 25, tem um poema seu sobre o impresso estampado 

na segunda contracapa, o qual transcreve-se na íntegra a seguir: 

 
Divulgando experiências 
Do ensino-aprendizagem 
Num trabalho de amor 
Abnegação e coragem 
A revista Educação 
Em tiragem trimestral 
Leva a todos os municípios 
A educação do Estado 
No contexto atual 

 
Localizando a cultura 
E a Legislação vigente 
Canaliza a orientação 
As DRECS, Escolas e docentes 
Na abordagem de seus temas 
Reflete sobriedade 
O saber cristalizado 
Nos enfoques publicados 

 
No decorrer desses anos 
Desde a sua criação 
É o instrumento da SEC 
Que transmite informações 
Servindo de embasamento 
A toda rede escolar 
Onde houver sala-de-aula 
A revista chega lá 

 
Os municípios do Estado 
Os vultos a ilustrar 
As galerias do tempo 
Da vetusta Cuiabá 
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Das páginas da “Educação” 
Tudo isto abrilhantar 
A revista do Ensino 
Do Sistema Estadual (SILVA, REMT, 1984). 

 
As outras três menções a Maria de Lourdes são na autoria da matéria sobre a 

avenida “Historiador Rubens de Mendonça”, destacado na edição 19, e nas demais assina 

com outra redatora do periódico, a senhora Mariluce Badre Teixeira. Os textos destacam 

personalidades ou locais mato-grossenses, sempre atrelados ao contexto histórico 

regional. Mariluce participa da redação desde o exemplar 19 até o último, ou seja, em 

dezessete das trinta e cinco edições ela trabalhou na REMT. 

A boniteza do Museu de Arte Sacra enche os olhos de qualquer um na capa da 

edição 26, a última do ano de 1984 (Figura 51). Na contracapa segue um agradecimento 

a todos que colaboraram com a edição do número. Os municípios de Juscimeira e Jaciara 

são destacados nas páginas, assim como o marco da Educação Especial no estado, 

geografia, avaliação escolar, literatura, importância da escola na vida do aluno. 

 
Figura 51 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 26, 1984. 

Fonte: Hemeroteca UFMT – Cuiabá. 

 
“O surgimento de Educação Especial em Mato Grosso” é uma matéria assinada 

pelas professoras Ana Cardoso Maciel e Tereza Cristina de Almeida, do DEE – 

Departamento de Educação Especial da Secretaria de Educação e Cultura, que esclarecem 
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as normas para a Educação Especial em Mato Grosso, descritas nas Instruções nº 16 e 17 

de 1983, e contextualizam historicamente, antes da regulamentação da lei. 

Após participar de curso no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de 

Janeiro, um grupo de professores começou a se mobilizar em prol de um atendimento 

mais adequado para essa clientela. Em 1962, foi criada a Classe Especial para Deficientes 

Auditivos, em Várzea Grande, e no ano de 1969 funda-se a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE) cuiabana. Em 1972, o governo estadual implanta a Divisão de 

Educação Especial, voltada para as demandas dos alunos surdos, e em 1977surge o Centro 

Auditivo Professora Maria Luiza Pimenta. Posteriormente começam a aparecer as Classes 

Especiais, com o número de 10 a 15 alunos. 

Neste período, a rede estadual de ensino passa a oferecer atendimento com 

fonoaudiólogo para surdos, a Fundação Centro de Reabilitação Dom Aquino Côrrea 

atuava com deficientes físicos, o Instituto de Cegos de Mato Grosso (ICEMAT) apoiava 

os deficientes visuais, com ensino em métodos específicos como Braile e Soroban. Os 

deficientes mentais são encaminhados para a APAE e Sociedade Pestalozzi, que têm 

equipe técnica com vários profissionais que podem contribuir para o desenvolvimento 

dos alunos. 

Além disso, existem os Centros Ocupacionais, onde são ministradas oficinas no 

sentido de integrar o indivíduo à sociedade e prepara-lo profissionalmente. Essas 

atividades constam como realizadas apenas em Cuiabá, sem enfatizar se existiam essas 

ofertas no interior do estado. 

Na Lei nº 5692/71, o nono artigo retrata que alunos com deficiências físicas e 

mentais, bem como os superdotados, devem receber tratamento especial e que essa 

normativa deverá ser fixada pelos Conselhos de Educação. A Instrução nº 16/83, que 

estabelece as normas para a Educação Especial em Mato Grosso, especifica as atribuições 

da Divisão de Educação Especial (DEE) e Delegacias Regionais de Educação e Cultura 

(DREC), para que seja promovido o atendimento ao estudante especial, enquanto que a 

Instrução nº17/83 dispõe sobre seleção e triagem de deficientes para a criação de Classes 

Especiais. 

Ambas instruções estão publicadas nesta edição de número 26 da REMT, na seção 

sobre Legislação, como forma de complementar os esclarecimentos e atendimento de 

deficientes em Mato Grosso. Fica evidente que o orientativo legal fora publicado em 

dezembro de 1983, e no ano de 1984 são perceptíveis as iniciativas tomando corpo por 

parte da DEE. 
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A necessidade de quebra no paradigma de que a avaliação escolar deve ser 

repensada e tomar uma dimensão mais reflexiva que punitiva, estabelecimento de caráter 

dimensional em que vários elementos são postos em consideração e não mais unilateral 

como “propriedade” apenas do docente, está escancarada na matéria do Professor Antônio 

Carlos Máximo, da UFMT de Rondonópolis. Alinha-se a todas as matérias sobre uma 

mudança no olhar de cada equipe pedagógica, no que tange ao ato de avaliar em uma 

visão mais ampla. 

Máximo (REMT, n.26, 1984) esclarece que o sistema de avaliação precisa 

considerar o aluno em condições objetivas e subjetivas, observar o ambiente escolar, as 

perspectivas de formação de cada ser, entre outros tantos fatores. A ênfase é dada para 

que a escola analise a prática social do alunado e assim possa colaborar com a 

transformação em prol da sociedade. Em outras palavras, é necessária a atenção para a 

comunidade escolar em que a unidade está inserida para que sejam contempladas as 

demandas locais, de modo a melhorar o significado da aprendizagem. Com isso, o caráter 

da avaliação deve seguir a mesma entonação: ser um momento de aprendizagem e 

reflexões. 

Neste sentido, a avaliação deve ser muito mais que a prova, o estudante precisa 

ter suas atitudes observadas em conjunto com o acompanhamento do conteúdo exposto. 

O docente tem que refletir se, além de dominar o que ensina, sabe também ensinar e ter a 

consciência que todos podem aprender. Se a aprendizagem não está acontecendo, talvez 

seja essencial uma mudança na didática aplicada devendo ser repensada a partir da 

perspectiva social do aluno. 

 
2.2.8 – As edições... 1985 

 
 

A REMT inicia 1985 com uma edição especial sobre o “Dia do Debate Nacional 

sobre Educação/Escola”, várias temáticas foram discutidas na e pela comunidade escolar, 

fazendo o exercício de identificar as causas, problemas e sugestões de melhoria. As capas 

trazem alunos e uma escola e os dizeres ressaltados neste exemplar são “Que escola 

temos, e que escola queremos?”, “O que podemos fazer para melhorar a escola?”, “Que 

fazer para resgatar a dignidade ou credibilidade de escola pública?”. Os questionamentos 

partem como reflexão para a realização do “Dia D”. 
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Figura 52 – Revista Educação em Mato Grosso n. Especial, 1985. 

Fonte: NUPED – UFMT – Rondonópolis. 
 

As temáticas discutidas nesta edição destacam o ensino na pré-escola, de 1º grau, 

2º grau, ensino superior; currículo; alfabetização; evasão e repetência; educação no 

campo; formação de profissionais via magistério; educação física; educação especial; 

supletivo; alimentação escolar; financiamento; estrutura administrativa; gestão escolar; 

descentralização, desburocratização e democratização; docentes; legislações; expansão 

da rede para atender as demandas; entre outros assuntos relevantes para que a rede mato- 

grossense de ensino pudesse ser proporcionar um sistema educacional melhor contando 

com a colaboração ativa de todos. 

A Catedral de São Luís de Cáceres embeleza a capa do número 27 (Figura 53), 

destacando a cidade como um município em pleno desenvolvimento e expoente na região 

do Alto do Rio Paraguai. Existe uma grande preocupação nas páginas desta edição com 

professores atuando sem formação mínima necessária nas classes mato-grossenses, 

enaltece a importância da prática de esportes na fase estudantil, o falar cuiabano com 

tantas particularidades de tamanha riqueza cultural e metodologias possíveis no ensino de 

geografia. 
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Figura 53 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 27, 1985. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 
 

A seção Correspondência esteve presente em dez edições da REMT, são elas: nº 

3 (1798); nº 4 (1978); nº 17 (1982); nº 19 (1982); nº 23 (1984); nº 25 (1984); nº 26 (1984); 

nº 27 (1985) e nº 28 (1985). 

 
Figura 54 – Correspondências recebidas. 
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Fonte: REMT, n. 27, p.82-85, 1985. 

 

A partir das correspondências, é possível constatar o real alcance das edições da 

Revista Educação em Mato Grosso que ultrapassavam os limites estaduais quando era 

encaminhada para as secretarias de educação de todos os estados do país, bem como para 

órgãos federais que mantinham relação com o ensino. 

Dom Aquino, pintado em tela, ilustra a capa do exemplar 28 (Figura 55). 

Reconhecido como personalidade importante no estado de Mato Grosso, foi 

homenageado por este impresso. A prática de ensino da Matemática, Geografia, 

Educação Física, Literatura e Redação estão contempladas nas páginas. A Escola Normal 

e a formação de professores permeiam este número também. 

A Escola Normal tem grande espaço neste número. A importância do educador é 

retratada por Mariluce Badre Teixeira; na sequência Francisco Alexandre Ferreira 

Mendes contextualiza a trajetória histórica secular do Magistério, desde sua criação em 

Mato Grosso, no ano de 1875. A Professora Nilza Pinto de Queiroz rememora suas 

vivências como aluna de ensino profissionalizante, para se tornar professora. A mestre 

Amil Terezinha de Assis e Silva conta como se dava a formação das normalistas e todas 

as dificuldades neste percurso. Diva Hugueney de Siqueira Bastos fala de sua realização 
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nos 42 anos que exerceu as funções de educadora e diretora, iniciados em 1925. 

Depoimentos com as perspectivas de profissionais em formação, que eram estudantes do 

magistério das Escolas Estaduais “Presidente Médici” e “Professor Ulisses Cuiabano”, 

fecham a reunião de matérias especiais voltadas para o ato de ensinar. 

 
Figura 55 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 28, 1985. 

Fonte: NUPED – UFMT – Rondonópolis. 

 
Como 1985 foi batizado como Ano Internacional da Juventude, a capa da próxima 

edição é um mosaico de rostos que demonstram a diversidade da população que povoa o 

estado de Mato Grosso (Figura 56). Então, no número 29, o jovem é ressaltado nas 

páginas do periódico e as matérias que contemplam o ensino, com suas regionalidades, 

de modo a valorizar a cultura local, fazem parte desta edição. A escola é colocada como 

centro da comunidade e os profissionais que lá atuam precisam ter noção desta 

importância. 

O artigo intitulado “Refletindo nossa ação... – ensaio” destaca que o professor é 

um trabalhador social, por servir à sociedade. A comunidade em que a instituição está 

instalada precisa ser respeitada em todos os aspectos e levada em consideração para a 

prática docente e todos devem participar e ajudar a decidir os caminhos da educação. Os 

técnicos administrativos e todos os profissionais da escola devem ter consciência de que 
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precisam se envolver na causa educacional, porque fazem parte dela ao exercer sua 

profissão em uma escola. Nesse viés filosófico seguiu o texto das Professoras Lucia 

Helena Trovo Marques de Souza e Veraci de Oliveira de Barra do Garças, que 

contribuíram com a REMT. 

 
Figura 56 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 29, 1985. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 

 
Na 30ª edição, de 1985, há o clima natalino (Figura 57). Não poderia faltar o 

presépio cuiabano, que está presente nas páginas da REMT. A cartilha, o insucesso 

escolar, a geografia, perspectivas de uma escola para a mudança, leitura, êxodo rural na 

escola, grupo de escoteiros são matérias de destaques. 

No texto “Leitura no 1º Grau”, contido neste exemplar, a Professora Deuzalina 

Maria de Arruda Assumpção Silva contribui com uma matéria sobre leitura, que teve 

inúmeras abordagens nas páginas da REMT. A autora sugere trabalhos e orientações de 

como se dá o processo de leitura para quem está aprendendo a ler. A importância da leitura 

e técnicas de estímulo visando a expressão oral eficiente e em produção textual coerente 

é responsabilidade compartilhada por todos os docentes, como se lê no trecho a seguir: 

 
Todas as disciplinas exigem, necessariamente, leitura de textos e obras para o 
desenvolvimento de seus conteúdos. A implantação do hábito de leitura não se 
restringe à responsabilidade do professor de Língua Portuguesa, mas a todos 
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os professores das demais áreas de ensino. Daí a importância de se integrar o 
maior número de matérias, assim como de se inter-relacionar às demais séries 
escolares promovendo a integração vertical e horizontal. Na realidade, todas 
as áreas do conhecimento em que o aluno é introduzido, envolvem aquisição 
de um domínio de linguagem particular (ASSUMPÇÃO, REMT, 1985, p.61). 

 
Ações de trabalho em parceria, envolvendo todos os professores em prol de 

objetivos comuns, são constantemente estimuladas nas atividades descritas na Revista. 

Quando a leitura e a comunicação são tomadas como responsabilidade coletiva, os 

estudantes percebem um padrão e o trabalho pode ficar mais integrador, não facetado por 

disciplinas, em que cada uma fica isolada, sem interagir com outras. Ainda é ressaltado 

que o compromisso dos pais, em sintonia com as ações escolares. 

Figura 57 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 30, 1985. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 
 

Dentre as propostas descritas por Assumpção (1985), está a criação de uma sala 

ambiente de leitura, tentando, assim, criar o hábito de possíveis leitores assíduos, agentes 

sociais mais críticos e atuantes na sociedade, pois tendem a ler também o mundo de uma 

forma mais real. 

“A cartilha e a produção de texto”, de autoria da Docente da UFMT Joana D’Arc 

de Paula Macedo, e “Produção e reprodução de texto no ambiente escolar”, da Professora 

Renata Ramos Côrrea Taguchi, convergem com Assumpção (1985): a primeira destaca o 

ato de ler no processo da alfabetização, promovendo técnicas para que os professores 

possam utilizar, e a segunda vem complementando o incentivo da prática de ler e escrever. 
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2.2.9 – As edições... 1986 
 

Iniciando o ano letivo de 1986, o impresso 31 denota o Ano Internacional da Paz 

e sua relevância, logo na capa. No interior, as matérias exploram o mundo do trabalho da 

professora, Dia Internacional da Mulher, esportes, o trabalhador rural e a escola, dados 

estatísticos sobre Cuiabá, como fazer uma luneta, ciência e tecnologia. É perceptível, 

também, a presença do novo Secretário de Educação, o senhor Rubens da Cruz Pereira. 

 
Figura 58 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 31, 1986. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 
 

Na seção Informes – MEC Notícias, um dos destaques é o Programa “A mulher e 

a educação”, com o roteiro para o desenvolvimento do Projeto “Discutindo na escola - o 

papel da mulher na sociedade – 8 de março – Dia Internacional da Mulher”. Justifica-se 

na necessidade de minimizar a discriminação entre os sexos. Para tal, as atividades devem 

contar com a participação de todos os alunos e da comunidade escolar. Na proposta estava 

indicado que o Ministério da Educação forneceria um material específico, com textos para 

fomentar as discussões e reflexões. 

Em “Olhos abertos para crescer” (sem autoria definida), está a tônica do trabalho 

do Dia da Mulher e chama a atenção para o fato de que é preciso abolir o preconceito que 

consta, inclusive, nos livros didáticos, em que os exemplos colocam as meninas em 

situações que passam a imagem de incapazes e frágeis, em contrapartida, o homem está 
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em contextos como forte e insensível. A mensagem final da matéria é que os professores 

sejam os agentes de combate de todo e qualquer preconceito, inclusive os que estiverem 

subentendidos em textos nos livros. 

Seguindo a ideia de trabalhar a força da mulher em diversos setores vem, “A 

Professora e o mundo do trabalho” (sem indicação de autor). O texto mostra a 

oportunidade que as mulheres professoras têm na formação de indivíduos e, por exemplo, 

diferenças salariais por causa de questões de gêneros devem ser tratadas como atitudes 

repugnantes, na batalha contra o preconceito. 

Roda de conversa, leitura de textos sobre a origem do Dia Internacional da Mulher, 

palestras, aulas de campo, entrevistas, pesquisas bibliográficas e de opinião, depoimentos, 

análises de materiais, debates, dramatizações, produção de jornais ou murais, seminários, 

oficinas e discussões entre classes diferentes estão descritas como opções de trabalho no 

texto “Você, seus alunos e o papel da mulher – sugestões de atividades”, inserido neste 

fascículo de número 31. 

Os artigos “O que é que eu vou ser quando crescer?”, “8 de março – Dia 

Internacional da Mulher” e “Discutindo na escola o papel da mulher na sociedade” 

seguem retratando o papel importante da escola na quebra de estereótipos arraigados no 

seio da sociedade, principalmente, jogando a semente de que existem muitos lugares que 

as mulheres ainda podem e devem ocupar, para que o mundo seja melhor para todos. 

Inclusive a Constituição Federal de 1967, no artigo 150, imprime a questão da 

igualdade legal entre sexos, raças, ofícios e crença, sob responsabilidade criminal a quem 

cometer atos preconceituosos. Apenas na Carta Magna Brasileira de 1988, no capítulo I, 

5º artigo, onde são retratadas as liberdades de crença, expressão e de ofícios, a 

terminologia homem e mulher posta demonstra o tratamento de igualdade entre sexos 

(BRASIL, 1988). De acordo com a visão da Carta Magna, é possível notar que a Revista 

estava atualizada com os assuntos que estavam em alta na sociedade, denotando a missão 

de atualizar as equipes pedagógicas pelo estado, sendo instrumento de formação 

continuada. 

A pintura “Cuiabá Antiga” esbanja charme e reconhecimento de amor à terra 

querida, essa é a temática da capa número 32 (Figura 59). Suas memórias e histórias 

necessitam ser preservadas e conhecidas pelo povo. As matérias percorrem os assuntos 

métodos de ensino, índios, os desafios da educação no meio rural, clube escolar, ensino 

de geografia, prática de redação, línguas estrangeiras, ensino de Matemática, política e 

educação. 



130 
 

 

Figura 59 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 32, 1986. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 

 
Como Mato Grosso tinha e têm áreas indígenas, o impresso também valoriza a 

cultura, como em “Terra dos índios – Direito Sagrado”, que, tal qual o título assevera, 

descreve a invasão dos territórios em nome do crescimento econômico do país, passando 

pelo misticismo dos índios que tratam a terra como sagrada que deve ser respeitada. 

Contextualizando historicamente, a Constituição Federal vigente na circulação 

deste número ainda era de 1967, na qual a questão do preconceito era sutilmente descrita, 

sem especificações radicais da palavra índio, que sequer é localizada, a única menção é 

para raça (BRASIL, 1967a). Já na versão de 1988 da Lei Maior, os indígenas têm um 

capítulo específico, em que se destacam dezoito citações, estabelecendo e garantindo os 

direitos referentes às terras, cultura, educação indígena (BRASIL, 1988). 

Entre as duas Constituições foi sancionada a Lei nº 6001/73, que ficou conhecida 

como o Estatuto do Índio, que assegura os direitos relativos ao âmbito cultural, assim 

como educacional. Destaca-se a alfabetização na língua falada pelo grupo e também em 

língua portuguesa. Para que todos fossem integrados ao sistema educacional, seguiria o 

que vigora no país, salvo adaptações necessárias e preservando-se todo o patrimônio 

cultural de cada comunidade (BRASIL, 1973). 
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Desde 1967, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) existe para, entre outras 

finalidades, promover a integração dos indígenas na sociedade. Uma das formas é por 

meio da educação, sempre procurando manter os valores culturais de cada etnia 

(BRASIL, 1967b). O respeito e a evolução foram aumentando com o passar dos anos. 

Mato Grosso toma a vanguarda, criando o Conselho Estadual de Educação Escolar 

Indígena, em 1995, para posteriormente instaurar a Faculdade Indígena Intercultural, no 

ano de 2001, sob a responsabilidade da Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT), no campus de Barra do Bugres (MATO GROSSO, 2016). 

 
Figura 60 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 33, 1986. 

Fonte: Biblioteca IFMT – Campus Octayde Jorge da Silva. 
 

As Águas termais de Barra do Garças estão na capa do número 33 (Figura 60), 

que aparece representando a região leste do estado. Essa edição traz um suplemento 

encartado que mostra um balanço das ações da SEDUC. Na Revista, os textos destacam 

matérias sobre o Ensino de 1º grau, política e educação, literatura, cometa Halley, entre 

outros enfoques. 

Há uma interessante abordagem ao ensino no período noturno, divulgando o 

resultado de uma pesquisa realizada de 08 a 30 de abril de 1985, sob a responsabilidade 
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da Divisão de Ensino de 1º Grau da SEDUC/MT, em algumas escolas que funcionavam 

nos municípios sedes das DRECs (Delegacia Regional de Ensino e Cultura). O objetivo 

era coletar informações de modo a reestruturar o ensino noturno e, dentre tudo que foi 

exposto, destacou-se que os alunos julgavam algumas aulas como monótonas, professores 

faltosos e/ou rotatividade, falta de planejamento, docentes sem formação na área que 

ministravam aulas, falta de bibliotecas equipadas, requeriam a presença da coordenação 

e direção, avaliações falhas, que estudar deveria ser mais agradável e as escolas deveriam 

ter melhor infraestrutura. Deste questionário, resultou no “I Encontro Estadual de 

Professores de Curso Noturno”, e a equipe da Secretaria de Educação promete 

desenvolver ações para fazer acontecer mudanças em prol da melhoria da escola pública. 

 
Figura 61 – Tirinha sobre Educação. 

Fonte: REMT, n.33, 1986, p.15. 

 
A partir da Figura 61, são percebidas posições antagônicas sobre a educação, em 

que é possível inferir leituras de cada personagem que se pronuncia, mas quem está na 

sala de aula muitas vezes é questionado sobre o que não é de sua alçada. A relação entre 

professor e aluno é composta de autoridade no ensinar e liberdade do aprender, com 

direito a dúvidas, respeito mútuo, pois a prática docente só é possível com a existência do 

discente, tal qual a teoria não se dissocia da prática (FREIRE, 2002). 
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Além disso, existem inúmeros papéis sociais que interferem em como a educação 

se dá, sejam as questões de financiamento, por parte governamental, ou as motivações 

familiares, que incidem no perfil de cada estudante, entre tantas outras hipóteses que 

podem impactar a educação e o trabalho docente. 

O número 34 é o marco final desse impresso educacional de Mato Grosso. A capa 

destaca a nova Constituição que estaria por vir (Figura 62). As temáticas abordadas, que 

ganharam destaque foram: desenvolvimento através da educação, produção de texto, 

orientação educacional, ensino religioso, as mudanças na lei que beneficiam a classe dos 

professores, o profissional que leciona na zona rural. 

 
Figura 62 – Revista Educação em Mato Grosso, nº 34, 1986. 

Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso. 

 
Como a equipe redatora da REMT enviava edições para as secretarias de educação 

dos estados e também para outros órgãos, nas páginas da revista, acima de conteúdos 

educacionais e orientações pedagógicas, havia espaço para a divulgação das belezas 

naturais de Mato Grosso, bem como o convite a visitação de espaços públicos, como por 

exemplo a Biblioteca Infantil Municipal em Cuiabá e o material como espaço 



134 
 

 

democrático, fazendo o chamamento para que colaboradores pudessem compartilhar suas 

práticas ou textos inerentes à esfera educacional. 

 
Figura 63 – “Propagandas”. 

Fonte: REMT, n.34, 1986. 
 

De acordo com as análises e conclusões apresentadas na pesquisa de Silva (2016), 

o início de gestão de um novo governo na esfera estadual, que teria planos de novos 

moldes para um impresso estadual, foi o motivo da descontinuação da Revista Educação 

em Mato Grosso, pois em todo número 34 nada se anuncia sobre o término, nem sequer 

mudanças no formato ou alterações na redação. Desde então, a SEDUC/MT não teve 

outro periódico. 
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3 – REVISTA EDUCAÇÃO EM MATO GROSSO: ORIENTAÇÕES 

PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 
3.1 – Vestígios da Matemática Moderna nos impressos pedagógicos 

 
 

Neste capítulo, serão analisados os conteúdos de Matemática na escola primária 

mato-grossense, tendo a Revista Educação em Mato Grosso como objeto de estudo. O 

intento, além de responder o problema de pesquisa é analisar como os saberes 

profissionais foram apropriados pelos professores das séries iniciais no período de 

circulação por meio dos impressos pedagógicos. 

No entanto, antes de analisar as edições da Revista Educação em Mato Grosso que 

tratam especificamente dos conteúdos de Matemática, tem-se a necessidade de 

contextualizar o Movimento da Matemática Moderna (MMM), considerando que vários 

autores evidenciam, na forma de escrever, a presença desse movimento que contribuiu, 

de forma muito significativa, para transformar o currículo escolar. 

Na tese de doutorado, Almeida (2010, p. 122) destaca que a insatisfação com o 

ensino da Matemática, por parte dos professores, era generalizada e foi evidenciada nas 

discussões, nos debates e trabalhos apresentados nos cinco Congressos brasileiros do 

Ensino de Matemática. A necessidade de uma Matemática eficaz e de boa qualidade, que 

conseguisse resolver “todos os problemas”, motivou o desenvolvimento de um 

movimento que, em meados do século XX, iria aglutinar o maior número de professores 

até então já visto. 

Segundo a autora, a intenção dos modernistas era unificar o ensino da Matemática 

por meio da teoria de Conjuntos, das estruturas fundamentais e a introdução de novos 

conteúdos. A ideia original era unificar a Aritmética, Álgebra e Geometria, que estavam 

fragmentadas no ensino da disciplina de Matemática. Por outro lado, os modernistas 

também se apoiaram na teoria de Piaget, enfatizando o aspecto psicológico do ensino e 

da aprendizagem, até então pouco disseminados. O eixo principal era a teoria de conjuntos 

e a ideia de estrutura, que estava ligada ao que já havia enunciado Piaget em seus estudos 

psicogenéticos, que a estrutura cognitiva do pensamento correspondia à estrutura 

matemática, em suas características topológica, algébrica e lógica (ALMEIDA, 2010, p. 

122-123). 

Entretanto, o MMM chega tardiamente ao território mato-grossense. Em nível 

internacional, inicia-se no final dos anos 50, na Europa, com ramificações para todo o 
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mundo, em que se reúnem professores de Matemática e outras áreas, com destaque para 

a Psicologia, com objetivo de aproximar o saber matemático ao saber curricular, de forma 

mais abrangente. Na década seguinte o ideário se consolida, inclusive no Brasil, e 

emergem os grupos de estudos relacionados ao ensino da Matemática (WIELEWSKI; 

PALARO; WIELEWSKI, 2008). 

Somando-se a isto, Borges (2011), nos seus estudos, afirma que as proposições 

para as inovações trazidas pelo Movimento da Matemática Moderna no país poderiam ser 

descritas como importante para o progresso social; a incorporação da teoria dos Conjuntos 

ao currículo; enaltecimento do rigor, lógica e simbologia matemática; o uso de materiais 

concretos para treinar a abstração desde o início da vida escolar; fundamentação da 

matemática na teoria de Jean Piaget. 

Embora Piaget (1978) não tenha direcionado suas pesquisas para o processo de 

ensino, o movimento de modernização da Matemática buscou relacionar as estruturas 

fundamentais da proposta com as estruturas da inteligência, objeto de estudo de Piaget. 

Entretanto, o próprio Piaget alertou quanto aos perigos de um exagero na interpretação de 

sua teoria e a possibilidade de consequências de um ensino fundamentado em uma 

linguagem excessivamente formal, utilizada de forma precoce no ensino elementar e 

secundário (SOARES, 2001, p.52). 

Há de se lembrar ainda que a produção e circulação da Revista Educação em Mato 

Grosso acontece entre as décadas de 70 e 80, e voltar o olhar para tentar compreender 

como se deu tal movimento no estado é de extrema relevância. 

Segundo Almeida (2010), na década de 70 alguns docentes atuantes no território 

mato-grossense empregavam autores como Osvaldo Sangiorgi, reconhecido como um dos 

expoentes do MMM difundido no Brasil. Cursos oferecidos pela Secretaria Estadual de 

Educação também contribuíam sobremaneira para que as práticas escolares estivessem 

em consonância com toda a nação. 

Neste período cria-se a Universidade Federal de Mato Grosso (1970) e o curso de 

Matemática surge em 1972. A primeira turma de Especialização em Matemática ocorre 

no ano de 1973, para que os professores pudessem receber capacitação para atuar no 

ensino superior. Em 1981 cria-se o NAEC (Núcleo de Apoio ao Ensino de Ciências) que, 

no período de 82 e 83, desenvolveu projetos em uma escola pública de Cuiabá. O NAEC 

se aproximou de dois professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Maria do Carmo Vila e Reginaldo Naves de Souza Lima, que ministraram cursos entre 
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1984 a 1989, com o Material Instrucional de Matemática (WIELEWSKI; PALARO; 

WIELEWSKI, 2008). 

O Material Instrucional de Matemática contemplava as seguintes temáticas: 

Topologia, Conjuntos, Relações, Número Natural, Numeração, Adição/Subtração, 

Polígonos, Multiplicação/Divisão, Círculo, Frações, Sistema de Medidas, Poliedros e 

Potenciação. Totalizavam 23 unidades, com atividades que tinham abrangência desde as 

séries iniciais para gradualmente ir elevando o nível da abstração. 

 
Figura 64 – Atividades com Conjuntos Numéricos. 

Fonte: LIMA, 1981, p.201. 
 

A Dissertação de Mestrado do Professor Lima (1981) trazia a experiência com o 

Material Instrucional de Matemática anterior à aplicação do curso em terras mato- 

grossenses. A produção em nível de Mestrado intitulava-se “Trabalho de construção de 

Material Instrucional de Matemática Elementar com vistas a um Programa de 

Treinamento à distância para professores de 1º Grau”. O resumo do trabalho aponta a 

motivação para se criar tal metodologia com base nas experiências vividas pelo autor 

desde 1966, com alunos de todas as etapas de escolarização, inclusive na graduação, nos 

cursos de formação, a partir de 1976, em Belo Horizonte. Em parceria com a Professora 

Conte o número de elementos de cada conjunto. 
Escreva o numeral no retângulo. 
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Maria do Carmo Vila, e nos idos de 1978, surge a confecção da primeira ideia do material 

que passou por modificações durante o decorrer de anos, e sua utilização com 

aperfeiçoamentos. 

Os resultados obtidos com o ensino de Matemática, vem, de há muito, sendo 
questionados e educadores há que se preocupam com o fato de tantos odiarem, 
temerem ou não compreenderem essa disciplina. 
Dentro desse contexto, através de antecedentes vividos com 
ensino/aprendizagem, com alunos, com professores e com treinamento de 
docentes, procurou-se levantar problemas que identificassem a situação 
descrita acima. Contatou-se que a inadequada formação de professores, a 
impossibilidade de sua reciclagem por meios tradicionais e o desencanto dos 
alunos para com a escola são as causas principais. 
Cogitou-se, então, da utilização de meios não-convencionais para remediar as 
precárias condições do professor. Isso exigiu o preparo de material adequado. 
Construído o material, foi necessário aplica-lo, em pequena escala, para se 
conhecer o seu valor. 
Desta forma, o material foi utilizado no Centro Pedagógico da UFMG, 
possibilitando-se, assim, sua reformulação. 
Em decorrência dessa aplicação e do bom resultado obtido, novas perspectivas 
se abriram como, por exemplo, o treinamento, por meios não-convencionais, 
de até 10000 professores de 1ª a 4ª séries (LIMA, 1981, p. IV). 

 

A narrativa sobre o uso do Material Instrucional de Matemática segue além do 

contato com professores até o acompanhamento do emprego do combo que o estudante 

recebia para que os docentes pudessem desenvolver o que aprenderam em treinamento, 

acentuando manipulações do concreto e cálculos mentais. Uma gama de materiais para 

explorar com alunos era sugerida no orientativo entregue aos mestres, desde barbantes, 

tangram, folhas para recortes e até exercícios que sugeriam o uso do próprio corpo 

propiciando as descobertas matemáticas. 

Figura 65 – Descrição do material recebido pelo aluno. 

Fonte: LIMA, 1981, p.92. 
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Os docentes que participaram do curso de formação assinam os artigos publicados 

na REMT, nos anos de 1983 e 1984, abordando o ensino de Matemática nas edições de 

número 22 e 23. Como estavam bastante envolvidos com as ideias da Matemática 

Moderna, é possível perceber esta tendência em seus escritos, além disso, contribuíram 

na produção de livros didáticos que surgiram com a parceria entre Lima e Vila. 

As obras dos autores estão direcionadas para o ensino de Matemática e publicadas 

em Minas Gerais, a partir da década de 1970 e posteriormente em Cuiabá. Foram 

disseminadas em solo mato-grossense sob responsabilidade da editora da UFMT, 

vinculada ao Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEAD), que tinha como objetivo 

formar futuros profissionais no curso de Pedagogia. A primeira turma piloto foi realizada 

na cidade de Colíder, no ano de 1994, e a UFMT se consolida como referência no país 

como a primeira a oferecer Educação a Distância em Nível Superior, existindo nesses 

moldes até 2006, quando se filia a Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

iniciando a oferta nessa modalidade em outras graduações (UFMT, site). 

 
Figura 66 – Livro dos autores Lima e Vila. 

Fonte: EdUFMT, 2003. 

CONTACTOS MATEMÁTICOS DO 
PRIMEIRO GRAU 

NEAD 
 

Autores: Reginaldo Naves de Souza Lima e 
Maria do Carmo Vila 
Editora: EdUFMT 



140 
 

 

Ainda de acordo com Wielewski; Palaro; Wielewski (2008), é possível reconhecer 

os vestígios do MMM como projeto na década de 80 nas escolas primárias da região 

metropolitana de Cuiabá, como no curso de Licenciatura Plena em Matemática da UFMT, 

nas disciplinas de Práticas de Ensino. Os autores salientam que neste momento havia uma 

certa decadência dessas ideias pelos próprios representantes, dentre eles Osvaldo 

Sangiorgi. 

Com bases nos estudos sobre o Movimento da Matemática Moderna em Mato 

Grosso, é perceptível que mesmo com certo “atraso” temporal, em função de várias 

situações pertinentes ao estado, existiam vestígios nas práticas docentes que indicavam a 

presença do movimento, inclusive incentivadas por formações continuadas oferecidas 

pela SEDUC para a rede estadual de ensino. Talvez a distância de grandes centros 

urbanos, onde as universidades existiam em maior número, e/ou a dificuldade de 

estabelecer comunicação podem ter sido fatores contribuintes para que o MMM tivesse 

sua propagação tardia, pelo estado de tamanha extensão territorial. 

A seguir destacam-se as matérias específicas da disciplina de Matemática que 

foram divulgadas, como forma de orientar pedagogicamente o trabalho do professor do 

ensino primário na rede pública estadual de ensino. 

 
3.2 – O currículo escolar de Matemática nas escolas públicas primárias de Mato 

Grosso 

 
No primeiro exemplar do impresso em 1978, a matéria “Grades Curriculares” 

desponta como um esclarecimento necessário a ser feito junto às comunidades escolares. 

O texto propõe que é apenas uma organização atendendo aos inúmeros pedidos feitos 

junto à equipe de Currículo, deixando especificado que as diversidades regionais devem 

ser mantidas e valorizadas. 

A resolução número 39, de 1976, do Conselho Estadual de Educação, coloca como 

obrigatória a aprovação da grade curricular de cada estabelecimento de ensino, para que 

este seja criado e sejam mantidos os existentes (MATO GROSSO, 1978). O núcleo 

comum respeitado é o determinado nacionalmente, aqui ratificado com Comunicação e 

Expressão com as disciplinas Língua Portuguesa e Língua Estrangeira; Estudos Sociais 

englobando Geografia, História e Organização Social, Política do Brasil; e Ciências que 

era a área que contemplava Ciências Físicas e Biológicas, além da Matemática. Outros 

componentes obrigatórios eram Educação Moral e Cívica, Educação Artística, Educação 
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Física, Programas de Saúde, sendo que as escolas deveriam ofertar Ensino Religioso, 

porém este seria de matrícula facultativa por parte do estudante (BRASIL, 1971c). 

Neste cenário, o currículo escolar não deve ser visto como imutável, mas sim 

como algo que deve ser reconstruído a todo tempo, pois, além do que está delimitado pelo 

Estado como conteúdos mínimos, existem as relações cotidianas que impactam no modo 

como os saberes são disseminados, entre táticas (sem relação de poder) e estratégias (de 

onde o poder emana), bem como as normativas escolares e o modo habitual do fazer 

pedagógico em determinada instituição, tornando único aquele espaço educacional (DE 

CERTEAU, 2003). 

De acordo com essas afirmações, Duran (2012) destaca uma concepção de 

currículo tomando por base a teoria de Certeau, conforme o excerto a seguir: 

 
O currículo não pode ser pensado como uma ‘coisa’, como um programa ou 
curso de estudos e, sim, como um ambiente simbólico, material e humano que 
é constantemente reconstruído – envolve aspectos técnicos, estéticos, éticos e 
políticos – respondendo tanto ao nível individual/pessoal como social. Ou seja, 
envolve compromissos relacionados ao discurso político e ideológico, às 
políticas de Estado, ao conhecimento que é ensinado nas escolas, às atividades 
diárias de professores e estudantes nas salas de aula e, de como entendemos 
tudo isso. Nesse sentido, não são compromissos que se dão entre ou no meio 
de iguais! 
O currículo não é alguma coisa que se traduz num movimento estático, e sim 
dinâmico: entre estratégias e táticas; entre espaço e lugar – a vida é dinâmica; 
a vida da escola é dinâmica. Há uma relação do coletivo da escola com o 
currículo, um movimento, e o currículo parece ser amado por uns e odiado por 
outros; o currículo é ignorado e respeitado, problematizado e incompreendido. 
Então, pensar no currículo da escola significa pensar um currículo que se 
reorganiza cotidianamente, que se faz e refaz, entre estratégias e táticas 
cotidianas, e que se reconstrói a cada dia, a cada momento, considerando o 
conjunto de educadores que se apropriam dele. O currículo da/na escola tem 
uma representação oficial, mas também se apresenta em sua materialização 
cotidiana de cada escola, num movimento das táticas, “lance por lance” 
(DURAN, 2012, p.46). 

 
Neste período, o estado de Mato Grosso ainda mantinha disciplinas de Formação 

Especial de 1º grau, que eram Práticas Agrícolas, Práticas Industriais, Práticas 

Comerciais, Serviços e Práticas Integradas do Lar (MATO GROSSO, 1972). A carga 

horária anual escolar era de 720 horas, distribuídas em 180 dias e o 1º Grau tinha oito 

séries com cinco aulas diárias, totalizando 900 aulas anuais, destas 20% eram reservadas 

à Matemática, na etapa de ensino primário, denominada pelos quatro primeiros anos do 

então 1º Grau. 

Todavia, ao observar o antigo ginásio (a partir da 5ª série), a carga horária semanal 

de Matemática cai para 4 aulas, correspondendo a 16% de todo o currículo. Existe 
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também oscilação em outras disciplinas para incorporar as correspondentes à Formação 

Especial. 

No entanto, a consolidação de um núcleo comum de disciplinas emana de uma lei 

de abrangência maior, neste caso, a Resolução nº 08/1971, anexa ao Parecer nº 853/1971, 

que detalha minuciosamente o art. 4º da LDB nº 5692/1971. Como se observa na Figura 

67, a grade curricular da época destaca as disciplinas do núcleo comum e contempla: 

Língua portuguesa, História, Geografia, OSPB, Educação Física, Educação Artística, 

Educação Moral, Ciências Físicas, Biológicas e Matemática, consideradas obrigatórias, 

objetivando desenvolver o pensamento lógico e o método científico. 

As áreas do núcleo comum (Comunicação e Expressão, Estudos Sociais e 

Ciências) são obrigatórias em todas as séries, entretanto as cargas horárias são apontadas 

como variáveis, porém sempre inferior ao núcleo de formação especial, não existindo 

então uma padronização de quantitativo de aulas semanais de cada. 

Neste contexto, a legislação estadual toma por base a instituída primeiro em 

âmbito federal, sendo facultativa apenas a organização do núcleo da diversidade local. 

Quando um texto é derivado de outro se torna perceptível, de acordo com Chartier (1990), 

a apropriação. O autor ainda aponta o uso de um objeto social como uma prática de 

construção de sentido, neste contexto, o estado de Mato Grosso, para escrever sua própria 

legislação escolar, se apropriou de outra anteriormente consolidada. 

A esse respeito Chartier (1990) afirma que: 
 

A apropriação tal como a entendemos tem por objetivo, uma história social das 
interpretações remetidas para as suas determinações fundamentais (que são 
sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que as 
produzem (CHARTIER, 1990, p.26). 

 
Quando um documento é apropriado, surge a representação da relação direta com 

os interesses de determinado grupo, produzindo meios para conferir legitimidade ao 

estabelecido. A partir dessa delimitação, surgem as práticas necessárias naquela época, 

de tal modo, que a leitura de um documento, mesmo já tendo sido lido anteriormente, 

torna-se fonte para novas produções, apresentando elementos similares. A representação 

é o modelo embasado na apropriação e indissociável de uma prática, ou seja, de uma 

utilização própria do tempo em que ela surgiu (CHARTIER, 1990). 

 
A noção de " representação coletiva" autoriza a articular, sem dúvida melhor 
que o conceito de mentalidade, três modalidades de relação com o mundo 
social: de início, o trabalho de classificação e de recorte que produz 
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configurações intelectuais múltiplas pelas quais a realidade é 
contraditoriamente construída pelos diferentes grupos que compõem uma 
sociedade; em seguida, as práticas que visam a fazer reconhecer uma 
identidade social, a exibir uma maneira própria de ser no mundo, a significar 
simbolicamente um estatuto e uma posição; enfim, as formas 
institucionalizadas e objetivadas em virtude das quais "representantes" 
(instâncias coletivas ou indivíduos singulares) marcam de modo visível e 
perpétuo a existência do grupo, da comunidade ou da classe (CHARTIER, 
1990, p.23). 

 
Os documentos que serviram de fontes para que o estado de Mato Grosso 

produzisse sua própria legislação indicam o percurso da rede de ensino mato-grossense, 

por meio da apropriação estabelecida pela lei brasileira majoritária, imposta pelo 

Ministério da Educação, com tarefa de unificar o núcleo comum das disciplinas a serem 

estudadas, e quando um aluno fosse transferido não teria problema nenhum em habituar- 

se na nova rotina escolar. 

 
Figura 67 – Grade Curricular do 1º Grau. 

Fonte: REMT, n.1, 1978, p.9. 
 
 

Posto isto, a Matemática é descrita como responsável por desenvolver o 

pensamento lógico que deve ser estimulado a ser descoberto, como algo aplicável e útil 

para a compreensão do meio em que vive, conforme destacado no fragmento: 
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Mesmo no que toca à Matemática, procurar-se-á desde o início levar o aluno, 
com apoio em situações concretas, a compreender as estruturas da realidade e 
suas relações, deixando em segundo plano a aquisição de mecanismos 
puramente utilitários para a solução de “problemas” práticos. Claro está que 
ainda não se dispensa a habilidade do cálculo mental; mas também aqui parte- 
se de que tal habilidade, ao invés de constituir um fim, deve sempre incluir-se 
em mais amplas construções lógicas e delas resultar. Afinal, é preciso não 
esquecer que já nos encontramos em plena era do computador (BRASIL, 
1971b, p.179). 

 
Quando o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, em 31 de agosto de 

1972, publica uma resolução que normatiza o currículo de 1º Grau, traz consigo um anexo 

que relaciona os conteúdos específicos a serem tratados por disciplina. O documento com 

as orientações na íntegra encontra-se no exemplar de número 1, de 1979, que é exclusivo 

sobre legislações federais e estaduais. Convém salientar que os conteúdos alusivos à 

disciplina de Matemática firmam a tendência do MMM na rede pública estadual, com a 

presença da teoria dos conjuntos e outros tópicos que destacam os conteúdos de frações, 

operações, sistema de medidas e geometria (MATO GROSSO, 1972b). 

O trabalho em consonância com a Matemática Moderna, com a teoria de conjuntos 

e suas propriedades, foi alvo nos encontros que os docentes Vila e Lima desenvolveram 

com os professores no estado, por meio do Material Instrucional de Matemática. As 

atividades propostas poderiam ser desenvolvidas inclusive com estudantes em nível de 

escolarização primária (WIELEWSKI et al, 2008). 

Outro destaque relacionado ao currículo refere-se aos projetos governamentais 

que, no período de circulação da REMT, já existiam e foram planejados pelo órgão 

mantenedor, com a intenção de melhorar o trabalho docente. Envolvia capacitações e 

materiais e visavam promover aprendizagem e motivar os estudantes, considerando que 

a evasão e os índices de reprovação eram alarmantes. 

Uma das estratégias oriunda do governo federal, denominado de “Projeto Novas 

Metodologias (PNM)”, que compunha um planejamento maior que era o segundo Plano 

Setorial de Educação e Cultura (II PSEC), previa as atividades no período de 1975 a 1979 

e complementava o anterior, denominado de I PSEC, ocorrido no período de 1972 a 1974. 

A intenção do governo estadual era aumentar a qualidade do ensino e, desta forma, 

expandir o quantitativo de matrículas e permanência dos alunos, para ajudar a minimizar, 

assim, o analfabetismo do país. As ações programadas previstas para o 1º grau eram: 

 
1. ajustar os métodos e técnicas de ensino às necessidades específicas da 
clientela; 
2. reestruturar os planos curriculares, no que se refere à extensão e relevância 
dos conteúdos do processo de ensino—aprendizagem; 
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3. desenvolver os processos de ensino de Ciências e de Comunicação e 
Expressão; 
4. desenvolver processos educativos escolares ou não, que se ajustem às 
necessidades e peculiaridades socioeconômicas das diferentes regiões rurais do 
País; 
5. prover processos de aceleração da aprendizagem aos alunos de faixas etárias 
que possam ajustar-se à seriação nos próximos quatro anos; 
6. prover processos educativos de suplência aos maiores de onze anos que se 
encontrem nas quatro primeiras séries; 
7. desenvolver métodos específicos e materiais correspondentes para 
suplementar esses processos; 
8. prover, em centros de educação supletiva, meios de apoio aos processos 
citados: bibliotecas, multimeios, projetos de treinamento e aperfeiçoamento 
dos docentes das unidades escolares deficientes; 
9. expandir e aprimorar o processo de planejamento a nível de estabelecimento 
de ensino; 
10. implantar a rede de supervisão de ensino; 
11. desenvolver pesquisas socioeconômicas e psicopedagógicas para 
aperfeiçoamento das atividades de planejamento curricular; 
12. elaborar modelos de objetivos de ensino; 
13. organizar um laboratório de currículo para desenvolvimento de estudos e 
experimentações (BRASIL, 1976, p.53-54) 

 
Ao desenvolver o PNM, em todo território mato-grossense, que posteriormente 

abraçou o II PSEC, o objetivo primordial era maximizar o número de alfabetizados e 

compreender as razões que desmotivavam os alunos. Nos estudos realizados, Mato 

Grosso concluiu que era necessária a implantação de uma cartilha de alfabetização 

adequada ao contexto local. Neste cenário surge a cartilha “Ada e Edu”, material com 

características regionais, em conformidade com os anseios que expressavam os 

professores para facilitar o desenvolvimento do trabalho (CARDOSO, 2012). 

Na edição da Revista número 4, que se refere aos anos de 1978 e 1979, discute-se 

o PNM. O ano de 1978 retrata o saldo positivo advindo do II Encontro Estadual de 

Alfabetização e os assuntos abordados são: processos psicológicos e fatores que 

interferem na alfabetização; como identificar distúrbios de aprendizagem; metodologia 

de ensino da Matemática na 1ª e 2ª séries do primário. As informações não são esmiuçadas 

e não é possível saber como foi ou qual enfoque dado à Matemática, os tópicos vêm 

apenas citados, ocupando um pequeno espaço na página 7. 

No último número de 1979, o PNM ganha maior destaque, sendo o primeiro 

assunto da sessão Informes, intitulado “Projeto Novas Metodologias – Perspectivas para 

1980”. No começo da matéria, ressalta-se a importância das metas do PNM, prevendo as 

atitudes que a Secretaria Estadual de Educação pretendia realizar, como acompanhamento 

e orientação in loco dos regentes na 1ª série do 1º Grau, bem como o anúncio do IV 

Encontro Estadual de Alfabetização, que aconteceria durante o ano letivo de 1980. 

Posteriormente, seguido das recomendações recebidas do I Seminário de Educação 
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Matemática, realizado no Rio de Janeiro em parceria com Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ) com a Bloch Educação, contemplava as seguintes resoluções: 

 
- a melhoria no processo ensino-aprendizagem depende, sobretudo da 
qualificação dos professores, de suas condições materiais e psicológicas para 
o trabalho; 
- o ensino da Matemática no 1º Grau deve ser simples e atraente, a partir de 
atividades da vida diária do aluno e concebido para a maioria dos alunos que 
não irão além desse estágio; 
- o professor deve tornar o trabalho em Matemática interessante, o que não é, 
de modo algum, incompatível com apresenta-lo corretamente; 
- a Lógica Matemática se justifica no ensino de primeiro grau quando 
apresentada sob a forma da “lógica do bom senso”; 
- a ansiedade matemática necessita ser minimizada, eliminando o temor que os 
alunos tradicionalmente tem pela matéria; 
- os exageros da Matemática tradicional e os resultados da implantação caótica 
da Matemática Moderna no Brasil devem ser corrigidos 
- “É preciso convencer os professores de Matemática que a Matemática não é 
em si mesma o assunto mais importante do mundo” Jean Dieudoné; 
- a educação pré-escolar deve criar oportunidade para que a criança viva 
experiências concretas que a auxiliem a conquistar o seu espaço e construir a 
sua história, isto é, a descobrir as relações corpo – espaço – tempo – quantidade 
- para através de percepção sensorial, chegar às relações de reversibilidade que 
caracterizam a possibilidade de operar concretamente; 
- os livros didáticos para o ensino de 1º grau devem ser acompanhados de 
manuais para o professor, contendo o maior número de sugestões de recursos 
auxiliares para facilitar o trabalho do professor; 
- deve ser realizada uma reunião dos currículos dos diferentes níveis de ensino 
(1º, 2º e 3° graus), analisando exaustivamente os conteúdos, com a finalidade 
de fazer com que a interação vertical e horizontal aconteçam; 
- o MEC deverá criar um Grupo de Trabalho, com especialistas em conteúdo, 
didática e currículos e programas, incluindo educadores do nível de alguns que 
aqui se apresentaram e que estão participando do dia-a-dia do ensino em seus 
estados para definir a posição da Educação Matemática a nível de Brasil 
(MATO GROSSO, 1979, p.5-6). 

 
Tais considerações se alinham bastante com o texto “Dez mandamentos para 

professores”, de George Polya, matemático húngaro radicado nos Estados Unidos, onde 

permaneceu até seu falecimento. Polya (1987) afirma que o docente necessita: ter 

interesse pelo que ensina; buscar conhecer seu conteúdo cada vez mais; colocar-se no 

lugar dos alunos; compreender que o melhor modo de aprender é ser instigado a descobrir 

por si mesmo. O autor ainda destaca que o saber fazer é essencial para motivar os alunos, 

discutir os tópicos ensinados e aplicá-los gera aprendizagem significativa, bem como 

atrelar a teoria com a prática, desvelando aos poucos o que se pretende ensinar. Ainda 

ressalta que aguçar a curiosidade dos alunos é melhor que passar informações já prontas, 

dando sugestão aos estudantes a encontrar respostas para as possíveis dúvidas. 

Semelhantemente, outro estudioso que corrobora com este estudo é Malba Tahan 

(1967), quando afirma que várias atitudes do professor prejudicam o processo de ensino 

e aprendizagem de Matemática. Assevera o autor que a improvisação do ensino no ofício 
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de professor, pela falta de planejamento e ética na relação com seus alunos e comunidade 

escolar, postergar prazos, protelar diálogos não inerentes aos conteúdos de aula; trabalhar 

tópicos superficialmente e/ou permanecer muito tempo com temas que tem maior 

domínio ou que são mais fáceis e ainda selecionar alguns que não serão vistos; ministrar 

aulas totalmente teóricas sem correlação com o cotidiano do aluno; fixar-se apenas no 

livro adotado, não investir em leituras e formação contínua, dando diversas desculpas; 

não usar metodologias diferenciadas; lançar mão do autoritarismo para reprimir possíveis 

questionamentos seja da matéria ou da didática; elaborar avaliações em níveis muito 

elevados; ser desrespeitoso nas relações; não ter postura profissional adequada de modo 

que os estudantes passem a ter um tratamento inadequado, por falta de domínio do 

docente; ter prazer nas reprovações de grande percentual das classes; usar roupas e 

linguajar inadequados; tratamento desigual a alunos; semear a desmotivação em falas, são 

algumas das atitudes que fazem um Perfeito Mau Professor (P.M.P), segundo Malba 

Tahan (1967). 

São perceptíveis as coincidências entre as observações de Polya (1987), Malba 

Tahan (1967) e o conteúdo das páginas da REMT (1979), de acordo com o discurso 

proferido no I Seminário de Educação Matemática. Todos apontam que a prática, postura, 

condições de trabalho, fatores pessoais e falta de qualificação podem impactar de modo 

muito negativo na aprendizagem dos alunos. Neste cenário, a preocupação em fornecer 

materiais e formação aos docentes é sugerida nos impressos pedagógicos, por meio de 

Projetos como o PNM, visando que os estudantes tenham êxito nas aulas e estimulando a 

vontade de permanecer na escola, a fim de melhorar os índices de evasão e reprovação. 

Outro destaque da Revista é o Projeto Estudo Nacional do Ensino Aprendizagem 

de Matemática (ENEAM), que surge a partir do estudo organizado pela Associação 

Internacional para Avaliação dos Resultados Acadêmicos (AIELA), sob a coordenação 

da Universidade da Paraíba, nos municípios de todas as regiões brasileiras, para verificar 

em escala nacional o currículo, procedimentos de ensino e mudanças na Educação 

Matemática nos últimos 15 anos. 

No estado de Mato Grosso, onze escolas de cinco municípios participaram, dentre 

eles: Cuiabá, Rondonópolis, Alto Paraguai, Cáceres e Rosário Oeste. Sobre o Projeto 

ENEAM, sabe-se que a intenção maior era certificar-se da validade dos currículos de 

acordo com as vivências dos alunos e possíveis adequações (MATO GROSSO, n.3, 

1979). 
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O Programa ALFA7, projeto relevante para a alfabetização na rede pública 

estadual, era destinado às primeiras séries do 1º Grau e tinha o auxílio financeiro do 

Ministério da Educação. Em Mato Grosso registra-se, nas páginas da REMT, que era um 

projeto piloto que envolvia 803 alunos, de um total de 23 turmas, em 7 unidades escolares 

da região metropolitana de Cuiabá. O objetivo era minimizar o analfabetismo, com foco 

na alfabetização nos primeiros anos de escolarização, nas comunidades carentes, 

fornecendo treinamento e materiais ao professor para melhor desempenhar suas funções 

(MATO GROSSO, n.12, 1981). 

A partir de 1977 o Programa ALFA foi desenvolvido pelo MEC em escala 

nacional, com guarnecimento de recursos financeiros para que as escolas pudessem 

subsidiar, além de melhorias às crianças com nível baixo socioeconômico, uma formação 

apropriada ao docente, pois segundo a Equipe de Assistência Técnica para o Ensino 

Primário (EATEP), do Ministério da Educação, esses eram os motivos do insucesso na 

permanência dentro das unidades escolares (BERNARDES, 2002). 

É notório que o Programa ALFA se voltava para a alfabetização, considerando 

não somente a leitura, mas também a alfabetização como um todo, incluindo a 

alfabetização matemática. O uso de novas metodologias e currículos adequados às 

realidades regionais, que facilitassem a aprendizagem, além do fornecimento da 

alimentação escolar e assistência à saúde eram tidos como fatores colaborativos ao 

rendimento dentro das instituições (MEDINA, 1988). 

Pelo balanço apresentado pela Secretaria de Educação, em 1982 o Programa 

ALFA atendeu mais de três mil alunos, em onze municípios em Mato Grosso, com 

destaque para a democratização do ensino, ou seja, a possibilidade de concordância com 

as demandas de cada realidade local. Mas, claro, seguindo o currículo mínimo definido 

pela rede estadual. Os recursos auxiliares que constam para o incremento das aulas eram 

o uso de carimbos, fichas, ilustrações e cartazes (MATO GROSSO, n.18, 1982). 

O material que o aluno recebia para melhorar o ensino de Matemática 

contemplava conteúdos com destaque para os números 1 e 2; caderno quadriculado; 

barrinhas plásticas, além de objetos para leitura, escrita, atividades manuais e artísticas. 

Somente com a avaliação do Programa, no ano de 1982, é que o desenvolvimento do 

 
7 Não foi localizado um significado para a sigla ALFA, talvez por voltar-se para o período de escolarização 
na fase de alfabetização. O projeto permaneceu em ascensão entre o final da década de 1970 e continuou 
ativo nos anos 80. A produção dos materiais aconteceu sob coordenação de Ana Maria Poppovic (1928- 
1983) que era Pedagoga e Psicóloga (CHIARI, 2019). 
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Programa ALFA gera custos financeiros ao Estado, contudo já sinalizava bons resultados 

que valiam o investimento nos recursos materiais e na formação profissional concedida 

aos professores, para aplicação das novas metodologias (MATO GROSSO, n. 21, 1983). 

Em cinco edições da Revista, o livro didático é enaltecido pela importância como 

coadjuvante do trabalho docente. Há a conscientização de que é um material que deve ser 

bem explorado e que o aluno deve aprender a zelar por ele, além disso, traz toda 

informação de como selecionar a melhor obra para a realidade de cada escola. Os autores 

recomendam os cuidados devido a seu papel primordial em todas as disciplinas, com 

destaque para a disciplina de Matemática, que traz os seguintes itens para julgamento na 

escolha do livro dentre os disponíveis, com pontuação para cada quesito: 

 
1. Há preocupação com o atendimento dos objetivos específicos e sociais 
da Matemática – 2 pontos. 
2. Apresenta exercícios variados na introdução, desenvolvimento e 
fixação de conteúdos – 2 pontos. 
3. Apresenta atividades para serem desenvolvidas utilizando materiais 
concretos – 2 pontos. 
4. Sugere problemas que apresentam estruturas matemáticas formadas e 
focalizam situações significativas para o educando – 3 pontos. 
5. Apresenta compreensão do vocabulário técnico usado para expressar as 
relações numéricas e os princípios quantitativos – 3 pontos. 
6. Há preocupação no desenvolvimento da habilidade de descobrir, 
elaborar, enunciar e usar fórmulas e princípios surgidos de relações numéricas 
– 3 pontos (MATO GROSSO, n.14, 1981). 

 
A pontuação máxima era de 15 pontos, também havia uma tabela específica para 

avaliação do manual do mestre, este foi elaborado de forma geral, sem estabelecer 

correlação com qualquer disciplina, contemplava uma relação de critérios para a escolha, 

observando apenas como o conteúdo era distribuído e as características físicas 

(dimensões, aparência, qualidade). 

Em vista disto, a Matemática tem pontuação maior nos itens estruturais da 

disciplina, realçando a atenção para o modelo das atividades, cuidados com a linguagem 

matemática correta e adequada para a faixa etária que o livro se destinava. Sobressai 

também a intenção de não passar o conteúdo como pronto ou acabado, mas instigando o 

estudante para fazer suas próprias correções e verificações, traçar estratégias e sentir 

prazer nas descobertas durante a aprendizagem, vendo sentido e prática na Matemática. 

A princípio, a intenção de trabalhar com os livros didáticos não foi bem recebida 

pelos professores: muitos acreditavam perder a liberdade na condução de suas aulas, além 

da insegurança no domínio de conteúdos propostos pelos livros, como um conteúdo a ser 

religiosamente seguido. Porém, com o passar dos anos, foi bem aceito e incorporado 
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como material essencial e de grande valia. Com os avanços no currículo da disciplina de 

Matemática e da própria sociedade brasileira, essa disciplina tão temida precisava 

responder aos anseios de preparar os alunos para o exercício pleno de cidadania e para o 

mercado de trabalho (SILVA, 2009). 

Consolidando-se como instrumento de orientação pedagógica, os eventos 

inerentes às possibilidades de formação continuada sempre mereciam posição de destaque 

nas páginas da REMT, como por exemplo, a edição de número 13 que abordou um 

encontro de professores no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. 

As temáticas discutidas neste evento estavam todas atreladas ao fato de que a 

escola era considerada falha, por não levar em conta a realidade dos alunos e da 

comunidade local, onde a unidade escolar estava inserida. Outro aspecto relevante era o 

currículo descontextualizado, que segundo os discursos no referido evento deveria 

atentar-se para as peculiaridades locais, deixando durante todo esse tempo de explorar as 

múltiplas possibilidades que poderiam surgir dos anseios da comunidade. 

Neste caso, a necessidade de voltar a atenção para as reais necessidades do aluno 

foi o fio condutor da formação na cidade de Vila Bela. Foi enfatizada a importância do 

acompanhamento das características individuais de aprendizado, a diversificação das 

atividades, contemplação de elementos da comunidade no planejamento e tornar disto 

realidade em aula, discussão acerca da avaliação como processo contínuo, além de 

orientação para o trabalho com recuperação paralela (MATO GROSSO, n.13, 1981). 

Figura 68 – Modelo de Plano Diário. 

Fonte: REMT, n.13, 1981, p.11. 
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Nesta perspectiva, os exercícios práticos realizados e incentivados, após os 

momentos de formação continuada, geraram os modelos de Planos Diários centrados na 

realidade do aluno, com elementos que poderiam fazer perfeita correlação com a prática 

social inerente à vida do aluno. Muitos exemplos foram sugeridos, dentre os quais 

destacam-se as frutas abundantes no estado, como a manga, que poderia ser utilizada 

como recurso para criar situações problemas com as operações de adição e subtração. 

Quando se emprega um objeto que seja natural ao ambiente da criança, para desenvolver 

as situações problemas, a sensação de proximidade, de pertencimento e compreensão se 

amplia, além do respeito à regionalidade e valorização da cultura local. 

Vê-se, pois, que a formação de professores, para ser eficaz, deve proporcionar a 

reflexão, o livre pensamento que entrelaça o pessoal com o profissional. Considera-se 

esta junção indissociável. Nesta perspectiva, fica evidente que as ações do professor em 

sala de aula, advém da identidade profissional construída por meio das experiências e 

relações estabelecidas no cotidiano da sala de aula. Neste contexto, a formação não se dá 

apenas pelos cursos de formação, mas pelas trocas de conhecimentos significativos e 

dinâmicos entre os alunos e pares, ou seja, o formador e o formando (NÓVOA, 1992). 

A Revista traz, como elemento essencial, diversas atividades que utilizavam o 

Tema Gerador uma proposta batizada como “Unidade de Trabalho”, em que as disciplinas 

atuavam de modo multidisciplinar, complementando-se. Para as autoras e professoras 

Ana Dalva Martins Toledo Resende e Elizete Villanova de Senna, essas atividades eram 

centrada em Estudos Sociais (que englobavam as disciplinas de Geografia e História no 

ensino primário) e enlaçavam as outras disciplinas do currículo como colaborativas, que 

poderiam culminar em excursões, entrevistas, pesquisas, confecção de materiais, teatros, 

entre tantas outras possibilidades didáticas (MATO GROSSO, 1979, n.3). 

Como resultado, as proposições feitas pelo Tema Gerador propiciaram à disciplina 

de Matemática um trabalho integrado e articulado, que se conecta às ideias de Piaget 

(1996): é preciso ter uma organização inicial do pensamento para a construção de 

esquemas que advém da adaptação. O autor afirma que a adaptação é contínua, pois o ser 

humano está o tempo todo em interações com o meio e com o outro, logo refazendo suas 

estruturas que assimilam uma nova informação com os conhecimentos prévios que 

possui. Quando compreender do que se trata, a pessoa acomodará um novo conceito, ou 

seja, a adaptação seria o meio pelo qual se equaciona a assimilação (estrutura mental já 

possuída) e acomodação (modificação da estrutura para resolver um novo desafio), 

promovendo alterações cognitivas, possibilitando um novo aprendizado, chegando à 
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equilibração. Todas as etapas exigem uma ação, alteração e mudança no estágio inicial 

das ideias. 

A matéria “Unidade de Trabalho” destaca um modelo de planejamento com todas 

as etapas e orientações para que o grupo de professores envolvidos pudesse constatar se 

o assunto estava previsto na proposta curricular, se era interessante aos estudantes e 

oportunizaria ampliar os conhecimentos e desenvolver novas habilidades, possibilitando 

o engajamento das várias disciplinas. Inclusive dava sugestões de temáticas que poderiam 

ser exploradas. Salientava ainda que deveria ser um projeto bastante coeso, que 

despertasse a vontade de participação de todos, envolvendo alunos e professores, bem 

como toda comunidade escolar (MATO GROSSO, 1979, n.3). 

O exemplo de projeto destacado na Revista, denominado “Vamos conhecer os 

símbolos da Pátria”, com previsão de 15 dias para elaboração e execução das fases 

planejadas específica para a disciplina de Matemática, enfatizava que para interagir com 

as demais disciplinas seriam explorados os conceitos básicos de escala, perímetro, área, 

formas geométricas e desenhos geométricos (MATO GROSSO, 1979, n.3). 

 
Figura 69 – Transformações da Bandeira Nacional. 

Fonte: REMT, n.3, 1979, p.32. 
 

Possivelmente esses conteúdos seriam contemplados no estudo das formas do 

Pavilhão Nacional, Armas Nacionais, Selos Nacionais, dentre outros símbolos 

relacionados com a nação, sugestões contidas no anexo 02 e no anexo 01. A proposta era 
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construir a Linha do Tempo, destacando as “Transformações da Bandeira Brasileira”, 

com a finalidade de vislumbrar como ocorreram as modificações, até chegar ao modelo 

que é utilizado nos dias atuais. 

Outra ideia explícita no projeto “Unidade de Trabalho” figura nas páginas da 

edição de número 18, com o tema “A Escola”, direcionada para estudantes da 2ª série do 

1º Grau. O objetivo era despertar o amor à instituição que estão vinculados, pois somente 

conhecendo-a bem é que poderiam cuidar melhor e sentir-se como co-partícipe da unidade 

escolar (MATO GROSSO, 1982, n.18). 

Os objetivos previstos para explorar os conceitos matemáticos estavam 

relacionados a noções de conjunto, ordem, numeração, adição, sistema monetário e 

formas geométricas. Desde o soar do sino, na organização da fila para adentrar na sala de 

aula, a sugestão era partir desta situação para trabalhar noções de ordenação, quantidade 

e correspondências. 

Como sugestão de conteúdo, todo o espaço físico do estabelecimento de ensino 

poderia ser utilizado para classificar distintos conjuntos; verificar as janelas, portas e 

qualquer objeto que possa correlacionar com as formas geométricas, criando assim 

noções básicas de associações; proceder cálculos, visualizar a presença de números e 

praticar a Matemática. Todo o projeto foi pensado e direcionado para a realidade cotidiana 

da criança e suas vivências na escola, considerando que é o local onde passa a maior parte 

do tempo, constrói suas relações sociais e tem a oportunidade de crescer como indivíduo 

(MATO GROSSO, 1982, n.18). 

Tem-se, assim, que a cultura escolar é o que acontece no interior de cada 

instituição de ensino, são regras previamente definidas que destacam os direitos e deveres, 

conhecimentos que devem ser “inculcados” nas crianças e transmitidos desde a infância. 

São relações estabelecidas entre os pares que convivem no mesmo ambiente, convivendo 

ou apenas observando comportamentos que, ao longo dos anos, interferem no andamento 

do processo escolar (política, religião, entre outros), sendo ainda possível delimitar as 

práticas cotidianas que permeiam o fazer escolar (JULIA, 2001). 

“Quando a escola foi à festa e a festa à escola” é outra opção que agrega o exercício 

do trabalho multidisciplinar. Nesta matéria, percebe-se a importância de valorizar as 

atividades cotidianas inerentes ao ambiente escolar, estimulando o professor a buscar as 

tradições locais e exaltá-las, em conjunto com a comunidade escolar, no interior da 

instituição, com o intuito de uma participação efetiva. Sentir-se-ão como atores principais, 

que podem e devem participar, promovendo a cultura com as mais variadas 
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expressões da arte, como a dança, música e até mesmo o artesanato local (MATO 

GROSSO, 1982, n.22). 

A parte do artesanato também se alia aos conteúdos de Matemática, compreende- 

se que para ornamentar a escola é preciso empregar cálculos e usar variadas noções 

geométricas. O planejamento de como usar os materiais para decoração e ter menor 

quantidade de sobras contribui sobremaneira com o uso de moldes para recortar 

bandeirolas, dobraduras que trabalha o raciocínio espacial e estimula o raciocínio lógico 

(MATO GROSSO, 1982, n.22). 

A compreensão dos conceitos matemáticos destacados na Revista, o que, como e 

para que ensinar, tem grande relevância para as crianças, no sentido de atribuir 

significados aos conteúdos, que muitas vezes são descontextualizados e sem significado 

nenhum. Neste cenário, o estímulo constante do professor, em oferecer trabalhos 

diferenciados, instiga a curiosidade do aluno e o interesse em participar das atividades 

propostas em sala de aula. 

A intenção de se tratar este tema no periódico é que se tenha sujeitos ativos no 

processo de ensino e aprendizagem, durante de aulas de Matemática, oportunizando 

trocas de experiências com o professor e os colegas. Isso favorece o aprendizado e 

colabora com a construção do perfil de estudante mais participativo, questionador, que 

prefere discutir e compreender onde os conteúdos aplicados poderão ser utilizados, dentro 

e fora da sala de aula (GRANDO; GONÇALVES, 2019). 

No período de circulação da Revista Educação em Mato Grosso, a teoria de Piaget 

estava sendo difundida em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Segundo o autor, 

para aprender Matemática, o aluno precisa pensar sobre o que aprende e este pensar está 

ancorado nas relações que estabelece com sua prática social. Entretanto, o professor deve 

diversificar as atividades e oferecer desafios que levem o próprio estudante a novas 

descobertas, para que possam compreender os conceitos estudados. Ainda chama a 

atenção, em relação ao processo de aprendizagem, que este deve ser desafiador, 

significativo e rejeitar todo e qualquer exercício que exija repetição e decoreba. Piaget 

ainda assevera que a aprendizagem é tendenciada a surgir quando se interliga as 

informações que o indivíduo tem internalizadas, com as novas que lhes são apresentadas 

(PIAGET, 1978). 

Desta maneira, em consonância ao processo de ensinar e aprender, Freire (2002) 

afirma que a tarefa do docente não é meramente repassar informações e conteúdos, 

esperando que o aluno reproduza fielmente o que fora explicado durante as aulas e nas 
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avaliações. Cabe ao professor conduzir as aulas de modo a ensiná-los a pensar, despertar 

a capacidade de interiorizar e reproduzir, com seu próprio entendimento, os tópicos de 

aula, em conjunto com o emaranhado de situações que a criança já traz consigo, ou seja, 

valorizar os conhecimentos prévios para que reconstrua aquilo que lhe fora ensinado. 

“Integração Social” foi uma matéria que preza pelas minúcias ao apresentar uma 

proposta de projeto que envolvesse todas as disciplinas de modo prático, detendo-se nas 

situações cotidianas e na formação cidadã. No entanto, centrar-se nas habilidades e 

competências que gostariam que fossem desenvolvidas torna-se uma missão essencial ao 

detalhar a escrita multidisciplinar, direcionando-a para a prática. Realizar a sondagem 

inicial dos conhecimentos que os alunos já possuem sobre o tema escolhido situa bem o 

ponto de partida e de interesse da classe de modo que a aprendizagem possa ser mais 

prazerosa (MATO GROSSO, n.2, 1978). 

A unidade de estudo “Transporte”, direcionada para a 4ª série do ensino primário, 

mais uma vez contempla a Matemática e destaca os conhecimentos de Unidades de 

Medida de Comprimento e Conhecimentos Geométricos. As linhas que o transporte 

público faz, os trajetos que eram possíveis de realizar ligando dois pontos, o desenho 

destas situações, a extensão dos caminhos e o tempo gasto para tal, além dos recursos 

financeiros que deveriam ser empregados para realizar tais viagens, poderiam ser assunto 

de discussão durante as aulas, complementando a pesquisa e estudos que as demais 

disciplinas estavam concomitantemente desenvolvendo. Poderia, inclusive, culminar na 

construção de maquetes para expor o trabalho de todas as áreas de conhecimento (MATO 

GROSSO, n.2, 1978). 

Similarmente na REMT de número 2, do ano de 1979, aventou-se um projeto 

trazendo como eixo norteador uma visita de campo em uma cooperativa de lacticínios. O 

modelo de planejamento destinava-se aos conteúdos pertencentes à 7ª série do 1º Grau, 

todavia como todas as atividades eram sugestões, cabia aos professores de outras séries, 

aproveitar a temática ou ainda elaborar um plano coletivo para a unidade escolar, 

necessitando apenas adaptá-lo. 

Como exemplo, a matéria destaca que, para o ensino primário, seria possível 

contextualizar a Matemática de várias formas, como as situações problemas envolvendo 

a entrega de leite pelo produtor, a compra de leite como produto final no mercado, as 

unidades de medidas com reconhecimento de litro, múltiplos e submúltiplos, receitas 

utilizando o leite, dentre outras. Como o impresso permanentemente reforça a força de 

vontade para explorar os conteúdos e fazer acontecer, isso dependeria do engajamento da 
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equipe em cada unidade escolar em implementar ou adaptar as ideias (MATO GROSSO, 

n.2, 1979). 

Ainda sobre a Matemática interligada às demais disciplinas, as gincanas contavam 

com provas que envolviam os conhecimentos matemáticos como montar quebra-cabeças, 

resolver cálculos (com ou sem auxílio de papel e lápis), responder rapidamente a tabuada, 

recortar figuras geométricas, dentre outras possibilidades, para realizar uma competição 

estudantil saudável em clima estudantil, aferindo as habilidades e gerando diversão e 

convívio social (MATO GROSSO, n.4, 1978). 

Na primeira edição é engrandecido o “currículo por atividade”, que era 

caracterizado como a aprendizagem com situações concretas, exemplificando com o 

projeto “A casa”, que nesta sugestão tinha como disciplina principal a Geografia. 

Entretanto, a matéria entrelaçava as demais disciplinas, prevista como possibilidade de 

aplicação em todas as séries do primário. 

A Matemática se fazia presente no uso de materiais que contemplavam noções de 

Geometria, como a régua para fazer o esboço de uma casa, lançando mão de formas 

geométricas; medir uma residência em seu tamanho real para entendimento das unidades 

de medidas; realizar pesquisa de preços de materiais de construção em diferentes lojas, 

trabalhando as informações do sistema financeiro; quantificar os tijolos empregados na 

construção de uma parede ou a número necessário de telhas para cobrir um telhado; 

introdução às noções de área e perímetro; dentre outras perspectivas que o tema oferece 

(MATO GROSSO, n.1, 1978). 

No periódico, ainda na matéria “A casa” existe uma referência à sistemática 

sugerida e muito pertinente à teoria de Piaget (1977). A condução do projeto tinha relação 

com as ideias defendidas pelo teórico, quando afirma que a cada nova aprendizagem é 

gerada um novo equilíbrio, em função das estruturas anteriores dos conhecimentos 

prévios, a assimilação do mundo à sua volta e nova organização por meio da acomodação 

(PIAGET, 1977). 

Simultaneamente, o professor precisa garantir que o aluno tenha chances de 

perceber como um conteúdo tem conexão com outro, de forma sequencial, e, ao se 

apropriar desses novos conhecimentos, estabelece conexões com o conhecimento 

adquirido anteriormente, ampliando o aprendido e consolidando com a ampliação das 

ideias (MATO GROSSO, n.1, 1978). 
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Figura 70 – Assimilação, acomodação, adaptação e equilibração por Piaget, 2004. 

Fonte: HECKLER, 2004, p.40. 
 

Outro item que contribui para o ensino de Matemática, destacado pela Revista, é 

o Método Montessori. O tema é abordado por Idelma Pantarotto e os materiais divulgados 

como montessorianos. Segundo a autora, advém das experiências de Maria Montessori, 

formada em medicina, que realizou estudos com crianças deficientes que também 

apresentavam dificuldades de aprendizagem. Os recursos utilizados essencialmente 

sensoriais eram muito atrativos pelas cores e tinham como finalidade o uso didático, 

destacando que a aprendizagem poderia ser vislumbrada com o uso dos objetos, por meio 

de brincadeiras dirigidas. Segundo Montessori (1965), quando a criança explora o 

material, posteriormente abstrai conceitos sobre ele, usando o raciocínio lógico 

matemático, como os agrupamentos e comparações com formas geométricas, que são 

incentivados especificamente para o ensino de conteúdos matemáticos (MATO 

GROSSO, n.4, 1979). 

O estudo do tema “Higiene e Saúde”, demonstrando a articulação entre as 

disciplinas, poderia ser uma proposta ampla para as mais variadas faixas etárias de alunos, 

envolvendo hábitos de higiene, prevenção de doenças, importância de vacinas, e outros. 

Propunha o uso de cartazes geradores da temática, com a exploração de textos com a 

finalidade de conscientizar a comunidade escolar. Neste tema, a Matemática também tem 

destaque para fazer a interpretação dos dados numéricos presentes nos materiais 
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disponibilizados para leitura e compreensão do papel sobre a importância da 

quantificação, sequenciação e tipos de representações numéricas que ocupam lugar na 

vida das pessoas (MATO GROSSO, n.2, 1980). 

O uso de materiais reutilizáveis para a construção de materiais concretos está 

enfatizado na matéria denominada “Material de Ensino-Aprendizagem”, com grandes 

vantagens apresentadas pelos autores. Estes destacam a elaboração com a participação do 

próprio aluno, utilizando recursos com baixo custo e reaproveitamento, que os próprios 

poderiam coletar e trazer para a escola. A metodologia traria benefícios: quando o 

estudante participa da construção tem maior interesse e favorece melhor assimilação dos 

conteúdos (MATO GROSSO, n.1, 1980). 

 
Figura 71 – Tabuleiro do Jogo “Corrida”. 

Fonte: REMT, n.1, 1980, p.42. 

 
Para a disciplina de Matemática, a sugestão é o jogo designado como “Corrida”, 

que serve para fixação das quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação e 

divisão). Um tabuleiro que aponta a saída e chegada, com números dispostos em ordem 

crescente como um percurso a ser vencido. Cada jogador deve ter uma tampinha distinta 

com números para identificar e marcar sua posição na trilha do jogo em sua raia. Para ter 

direito ao avanço, o jogador precisa sortear uma ficha que contenha um cálculo para ser 

resolvido e estar correto, podendo ter níveis diferentes de dificuldade para cada etapa do 

circuito (MATO GROSSO, n.1, 1980). 

No tema “Promoções Culturais na Escola de 1º e 2º Graus”, a manifestação 

cultural regional deve ser preservada e divulgada nas atividades realizadas no ambiente 

escolar pelos estudantes e também pela comunidade. Nesta proposta a equipe escolar deve 
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fazer um diagnóstico para conhecer os interesses locais e valorizar as possibilidades de 

sugestões. Para explorar os conteúdos de Matemática, o professor poderá usar unidades 

de medidas e introduzir noções de horas e ainda aproveitar para discorrer acerca das 

unidades de tempo em anos, décadas, etc.; realizar agrupamentos de alunos em pares e 

grupos para explorar as lendas, jogos, contos e outras variantes, de acordo com o 

planejamento realizado apropriadamente para aquela determinada escola (MATO 

GROSSO, n.15, 1982). 

No conteúdo da matéria “Operacionalização do currículo por atividades na escola 

de 1º Grau”, há evidências de grande preocupação em melhorar a educação em Mato 

Grosso. Existem afirmativas no sentido de discussões efervescentes de várias classes, que 

sentem a necessidade de se distanciar da teoria e vislumbrar a aplicabilidade que está 

prevista na Lei de Diretrizes e Bases (5692/71). Apostando em alternativas para que o 

ensino seja mais atrativo e significativo, a temática se respalda na teoria piagetiana para 

compreender as fases desenvolvimentistas dos estudantes. Dentre outros tópicos 

pertinentes, a matéria traz como exemplo o trabalho desenvolvido na Escola Sagrado 

Coração de Jesus, sediada na capital, para a 2ª série do 1º Grau: atividades centradas nas 

“Plantas”, que propõem a articulação, envolvendo todas as disciplinas. (MATO 

GROSSO, n.20, 1983). 

Neste projeto fica evidenciada a Matemática Moderna, com a presença da teoria 

de conjuntos, e atividades com as operações matemáticas envolvendo adição e subtração, 

distinção entre unidade e dezena e multiplicação como operação derivada da adição com 

agrupamentos. As atividades previstas sugerem o uso de sementes, flores, folhas, frutos 

e barbantes para delimitar os conjuntos, objetos que os alunos podem trazer de casa ou 

coletar com o professor no pátio ou entorno da escola, dentro do espaço organizado com 

barbante. Os alunos seriam estimulados a construir um conjunto unitário de semente, um 

conjunto com dez elementos composto por folhas e utilizar as partes das plantas para 

concretamente efetuar cálculos simples, por meio de agrupamentos e contagens para 

posteriores registros organizados na lousa e/ou caderno. De acordo com a REMT, 

estratégias como estas podem favorecer a educação a “tornar concreto e real para que 

venha ser assertiva” (MATO GROSSO, n.20,1983). 

Na abordagem da disciplina de Física feita, pelo Professor Jorge Soares de 

Almeida, que atuava na Escola Estadual Presidente Médici, é proposta a construção de 

lunetas simples usando materiais acessíveis, chamando a atenção para o trabalho 

interdisciplinar com a disciplina de Matemática. A elaboração do material requer domínio 



160 
 

 

de Unidades do Sistema Métrico e apresenta um esquema com desenhos, orientando como 

deve ser a montagem das peças, porém a atividade é direcionada para o 2º Grau. No 

entanto, os alunos de 1º Grau poderiam conhecer e manusear os materiais de forma 

assistida pelo professor e monitorados pelos próprios alunos que construíram, em função 

de o assunto estar em alta, com a passagem do Cometa Halley, que se torna um fenômeno 

mundial, famoso por ser visível de tempos em tempos no planeta Terra (MATO 

GROSSO, n.31, 1986). 

 
Figura 72 – Faça a sua própria luneta. 

Fonte: REMT, n.31, 1986, p.27. 
 

Enquanto objeto histórico, visto sob a ótica da História Cultural, Julia (2002) 

afirma que, ao relatar a história de uma disciplina, é preciso atentar-se para os rastros 

deixados pelo passado que transportam para a cultura escolar da época. Neste sentido, as 

aulas ministradas pelos professores, tendo como exemplo a construção da luneta, dentre 

outras registradas nas páginas da REMT, remetem à prática pedagógica de um 
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determinado período e apontam que o professor se apropria da legislação e, ao mesmo 

tempo, valoriza suas experiências, relacionando sistematicamente como as normas 

impostas foram transpostas nos fazeres de uma disciplina. Soma-se a elas a efetivação das 

práticas que possibilitem a compreensão das alterações ao longo dos anos, que geralmente 

impõe modificações nos conteúdos ensinados. 

Desta forma, os conceitos de apropriação, prática e representação de Roger 

Chartier (1990) estão explicitados no período de circulação dos impressos pedagógicos, 

quando desvela a cultura escolar de outros tempos. 

 
A história das disciplinas escolares deve, em um mesmo movimento, 
considerar as finalidades óbvias ou implícitas buscadas, os conteúdos de ensino 
e apropriação realizada pelos alunos, tal como pode ser medida por meio de 
seus trabalhos e exercícios. Há uma interação constante entre esses três polos 
que concorrem na constituição de uma disciplina e estaríamos incorrendo 
diretamente em graves erros se quiséssemos ignorar ou negligenciar qualquer 
um deles (JULIA, 2002, p.51). 

 

Além da apropriação por parte dos professores, é preciso também compreender a 

forma como os alunos receberam os ensinamentos. Com esta preocupação é que a Revista 

Educação em Mato Grosso assumia a tarefa de fornecer subsídios para que as aulas 

pudessem ser melhoradas e que de fato os estudantes aprendessem. 

Outro aspecto relevante e salutar são as indicações de bibliografias para o 

professor, dentre elas, a obra de Luiz Alberto S. Brasil, de 1977, denominada “Aplicação 

da Teoria de Piaget ao Ensino da Matemática”. A obra contém um resumo que 

contextualiza as aplicações feitas através dos estudos de Piaget, em que se valoriza o 

agrupamento para treinar o pensamento hipotético, bem como a expressão corporal. Traz 

informações da Educação Infantil ao Ensino Médio. Na época, era tida como uma 

literatura destinada aos professores do pré-primário ao 2º Grau (MATO GROSSO, n.13, 

1981). 

Outra obra que tem recomendação inerente à Matemática é denominada de 

“Planos Instrucionais para Ensino por Objetivos”, do Ministério da Educação, com 

organização de Consuelo de Menezes Garcia e outros autores, no ano de 1976. A obra 

contempla os planos de trabalho como sugestão às equipes que estavam elaborando as 

novas propostas curriculares, com a tarefa de analisar os domínios cognitivo, afetivo e 

psicomotor (MATO GROSSO, n.2, 1979). 

Como exposto anteriormente, a SEDUC fornece todo o amparo de como deveria 

ser pensado e executado o “Dia D” da educação, que culminou na reunião com a 
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participação de representantes no plenário em nível estadual. As indagações motivadoras 

giravam em torno do modelo de escola existente e sonhavam com um modelo ideal que 

ultrapassassem os muros da unidade escolar. Como um objetivo a ser alcançado, 

chamaram todos à responsabilidade no sentido de repensar e ressignificar tudo que estava 

relacionado a uma educação de qualidade e que realmente fizesse a diferença para toda 

comunidade escolar (MATO GROSSO, n. especial, 1982). 

A REMT retratou, neste número especial, como tudo transcorreu nos fóruns 

municipais, demonstrando os resultados sistematizados para que se tornassem públicas as 

aspirações que foram relatadas dentro de cada unidade escolar do estado de Mato Grosso 

(MATO GROSSO, n. especial, 1982). 

As sugestões publicadas na Revista para a disciplina de Matemática foram 

descritas no relatório estadual acerca das discussões dos 58 municípios participantes. 

Articulados em 18 polos regionais, redigiram as sugestões que foram elencadas, 

destacando que os tópicos referentes à teoria dos conjuntos da Matemática Moderna 

fossem minimizados por conta da exaustão, sugerindo que fossem sintetizados. Em 

relação ao conteúdo de Estatística, os apontamentos enfatizam que era necessário adequar 

as aulas com os interesses de cada curso técnico, tornando os conteúdos aplicáveis na 

prática; para o ensino primário a solicitação é que o ensino fosse direcionado para as 

quatro operações básicas e a resolução de problemas enfatizando que o raciocínio lógico 

seja desenvolvido ao máximo pelo professor em sala de aula e o retorno como 

obrigatoriedade da tabuada decorada (MATO GROSSO, n. especial, 1982). 

Como forma de valorizar a disciplina de Matemática, a solicitação refere-se à 

ampliação da carga horária, justificam-na como insuficiente e sugere que o professor 

tenha acréscimo na hora atividade, com a finalidade de melhor planejar as aulas. 

Cinquenta por cento (50%) dos municípios entenderam que as solicitações eram 

prioridades e consideradas como uma necessidade emergencial (MATO GROSSO, n. 

especial, 1982). 

Neste sentido, Chervel (1990) chama a atenção com relação à finalidade dos 

conteúdos e como são efetivamente ensinados, como são aprendidos. A observância 

destes se torna um parâmetro para verificar como se dá a cultura produzida na e pela 

escola, “os conteúdos de ensino são impostos como tais à escola pela sociedade que a 

rodeia e pela cultura na qual ela se banha” (1990, p.180). 

Nas pautas que destacam o ensino de Matemática, são perceptíveis as ambições 

para que se torne uma disciplina acessível, contextualizada e aplicável, por meio de 



163 
 

 

atividades práticas, com uso de materiais concretos, para que se adquira uma 

aprendizagem real, significativa e mais próxima da vida do aluno. Fica evidente que a 

concepção construtivista, mesmo de forma implícita, se faz presente. A teoria enfatiza 

que a relação do indivíduo com o meio gera aprendizagem. 

Nesta perspectiva, o aluno é a razão de todos os esforços do professor, que tem o 

papel de mediar sua aprendizagem, oportunizando atividades desafiadoras, com as quais 

o estudante possa construir seu próprio saber, por meio de descobertas, tendo como 

aliados os conhecimentos prévios que traz consigo e, a cada novo conceito, os reconstrói, 

ampliando suas ideias (PIAGET, 1975). 

 
3.3 - A presença da Matemática na Revista Educação em Mato Grosso 

 

Em virtude de a Revista Educação em Mato Grosso se colocar como um veículo 

de informação e atualização para os profissionais da rede estadual, as matérias publicadas 

eram diversificadas, abordando, além das legislações, notícias pertinentes à área 

educacional. No período de circulação buscou-se contemplar todas as disciplinas, para 

que todos os professores tivessem um instrumento que servisse de orientação e motivação 

para o trabalho, com ideias inovadoras e possibilidades de ações diferenciadas. A esse 

respeito, Pinto (2014) esclarece que: 

 
As disciplinas escolares, compreendidas como um produto cultural, 
responsáveis pela transmissão de conteúdos e saberes escolares, além de seu 
rol programático, são também constituídas pelo aparato didático-pedagógico 
que orienta seu ensino. Concebida como uma construção escolar, uma 
disciplina escolar, pelos códigos próprios criados para seu funcionamento, 
ajuda a moldar a cultura escolar. Nessa perspectiva, as práticas de ensino, sob 
o olhar da História Cultural, são práticas culturais, um espaço de excelência 
repleto de códigos pertinentes para serem decifrados em uma história das 
disciplinas escolares (PINTO, 2014, p.131). 

 

A Matemática se fez presente em várias edições, principalmente na proposta 

curricular que traz inovações, oportunizando ao professor trabalhar de forma integrada 

com as demais áreas de conhecimento, por meio do Tema Gerador e Projetos 

Pedagógicos, envolvendo a comunidade escolar, aliando a teoria com as práticas de 

ensino. Contudo, a Matemática teve proeminência em algumas edições, com matérias 

exclusivas, chamando a atenção para assuntos de extrema importância que contribuíssem 

para o desenvolvimento das aulas, fomentando nos atores a necessidade de reflexão. 
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Para compreender historicamente as disciplinas escolares, neste caso específico, a 

Matemática, Chervel (1990) assevera que o professor não deve se prender somente aos 

conteúdos elencados para o trabalho. É preciso trazer as minúcias de como foi pensado, 

planejado, elaborado, utilizando-se da didática e metodologias desenvolvidas para que os 

conteúdos fossem perfeitamente assimilados. 

Porém, apesar da lista de conteúdos previamente estabelecidos para trabalhar nas 

disciplinas e do acompanhamento do supervisor escolar, que por sua vez precisava 

apresentar aos órgãos mantenedores, legitimando e validando o que estava posto nos 

documentos legais, nem sempre o que estava proposto realmente acontecia na prática, 

como nos alerta Julia (2001): 

 
A análise precedente remete-nos a um estudo daquilo que hoje se chama 
disciplinas escolares: estas não são nem uma vulgarização nem uma adaptação 
das ciências de referência, mas um produto específico da escola, que põe em 
evidência o caráter eminentemente criativo do sistema escolar. (...) 
Contrariamente às ideias recebidas, o estudo histórico das disciplinas escolares 
mostra que, diante das disposições gerais atribuídas pela sociedade à escola, os 
professores dispõem de uma ampla liberdade de manobra: a escola não é o 
lugar da rotina e da coação e o professor não é o agente de uma didática que 
lhe seria imposta de fora (JULIA, 2001, p.33). 

 

A edição de número 22, de 1983, referiu-se especificamente à disciplina de 

Matemática, com a matéria exclusiva denominada “Autoritarismo no ensino da 

Matemática” escrita pela Professora Maria do Carmo Vila e “Ensino, esforço e 

aprendizagem”, que contextualiza a aprendizagem em Matemática, tendo como autor o 

Professor Reginaldo Naves de Souza Lima. Ambos desenvolveram o treinamento com 

Material Instrucional de Matemática e eram oriundos da UFMG. 

Em “Ensino, esforço e aprendizagem”, a matéria assevera que a função da escola 

é orientar o aluno no sentido de ser crítico e ter suas próprias ideias, para que seja educado 

para a vida, resolva de forma autônoma seus conflitos e busque soluções para os 

problemas do cotidiano. Segundo Lima (1983), é preciso deixar de dar informações 

prontas e decoradas e passar a exigir que os estudantes aprendam a pensar por si e criar 

hipóteses. É preciso buscar caminhos que propiciem ao aluno sair da condição de mero 

espectador e passar a ser sujeito ativo, construindo sua aprendizagem e superando as 

dificuldades. Neste cenário, o professor desempenha o papel fundamental, mediando o 

conhecimento entre o sujeito que aprende e o objeto de estudo. O professor deve assumir 

a postura de estimular, instigar, incentivar e ponderar as ideias apresentadas, conforme as 

seguintes sugestões elencadas pelo autor, como “trajeto do ensino”: 
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a) Deflagrar ideias na cabeça do aluno; 
b) Ouve o aluno na exposição de suas ideias (inclusive nas erradas); 
c) Dá ao aluno uma representação adequada para as ideias que ele criou, 
desde que essas ideias se conglomerem num modelo; 
d) Incentiva-o, através de bons textos, a conquistar a linguagem usada no 
assunto e iniciada na representação; 
e) Aconselha-o a ir, através de textos, assimilando ideias alheias; 
f) Orienta-o na acomodação de suas ideias, na busca de uma teorização do 
assunto (MATO GROSSO, n.22, p.32, 1983). 

 
Neste sentido, claramente o professor deve abandonar a tarefa de reproduzir 

fielmente a matéria do livro e pode utilizar, segundo Lima (1983), de três meios para 

ministrar as aulas por meio de: problema, erro e mistério. Quando alguém tem um 

problema, ocorre um desequilíbrio no intuito de saná-lo, um erro precisa de solução e 

assemelha-se ao desafio, entender que através dos erros se alcança conhecimento, o que 

é fundamental para um estudante; o mistério precisa ser desvendado para dissolvê-lo, 

então esses elementos podem fazer parte do arsenal do profissional durante as aulas 

(MATO GROSSO, n.22, 1983). 

O autor destaca, por conseguinte, que o problema, erro e mistério podem antever 

a demonstração de regras prontas, aguçando a curiosidade e fornecendo subsídios para 

que os próprios alunos cheguem aos resultados, sem fórmulas fornecidas. São concebidas 

como estratégias para desenvolver o verdadeiro sentido de ser estudante, de pesquisar, de 

querer aprender e manter disciplina em busca de respostas para os seus próprios 

questionamentos. Outro aspecto relevante é solicitar ao professor além do que foi 

explicado, pois, ao retomar os estudos, percebe que os conteúdos apresentam maior 

aprofundamento. Se conseguir despertar um espírito questionador, de natureza crítica, nos 

alunos, o professor terá cumprido sua missão de ensinar e não somente reproduzir 

conteúdos prontos (MATO GROSSO, n.22, 1983). 

No entanto, a matéria destaca com veemência que, para que o professor venha a 

obter êxito, é necessário desempenhar uma tarefa que antecede, de aproximar seus alunos 

e demonstrar que a relação interpessoal não deve ser embasada no autoritarismo, mas no 

respeito mútuo. A matéria “Autoritarismo no ensino da Matemática” sensibiliza o 

professor que o ensino não deve ser impositivo, pois pode causar traumas e falta de 

interesse pela disciplina. 

Neste aspecto, segundo Lima (1981), a aprendizagem da Matemática tem relação 

com a maturidade e, por isso, acontecem erros durante as resoluções e reafirma que estes 

podem e devem ser convertidos em aprendizagem muito mais que os acertos, dependendo 
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apenas da atitude que o professor tomar. O professor deve instigar e estimular o aluno, a 

partir do erro, para chegar ao resultado correto, que pode percorrer diversos caminhos, 

respeitando o tempo de aprendizagem e sem abuso de autoridade. 

 
Figura 73 – As pessoas e a Matemática. 

Fonte: LIMA, 1981, p.24. 
 

Na matéria de destaque na Revista, sobre o autoritarismo, com o enfoque no 

professor de Matemática, a autora Maria do Carmo Vila estabelece um comparativo de 

sua origem, por meio da exploração feita no Brasil Colônia, com dominador e dominado, 

e ressalta o padrão de exploração com pagamento de altos impostos que perdura até os 

dias atuais. O colonialismo econômico ainda permeia toda a sociedade, deixando evidente 

que quem tem mais poder aquisitivo se impõe sobre quem tem menos posses (MATO 

GROSSO, n.22, 1983). 

Entretanto, essa relação também estava presente na escola e neste período era bem 

vista pela sociedade. O professor exercia o papel de disciplinador, era extremamente 

rígido e as crianças eram submissas. Se não fosse respeitada essa hierarquia, o aluno 

deveria receber castigos, como ficar sem recreio, punições físicas, psicológicas e 

exposições ao ridículo, para que aprendessem a respeitar e conviver com adultos (MATO 

GROSSO, n.22, 1983). 

É possível, de certo modo, estabelecer uma conexão com a cultura escolar à época, 

que para ser um bom professor era necessário ser impositivo, aplicar corretivos, fazer-se 

respeitar a qualquer custo e jamais a escola teria que atender o aluno, mas ele que deveria 

adequar-se à escola. O papel do aluno ideal era obedecer e não questionar, isso era o 
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recomendável, mesmo que de uma maneira velada, para as famílias e o desejável nas 

escolas. 

Durante anos a cultura escolar tinha como tradição impor as normas disciplinares 

e repreensão dos estudantes, algo que era costume e passava entre as gerações. Da mesma 

forma, a análise do perfil dos professores em classe e suas respectivas posturas. 

Historicamente “a cultura escolar é descrita como um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar; um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos” (JULIA, 

2001, p.9). A cultura escolar a ser analisada na perspectiva histórico-cultural vai muito 

além de documentos oficiais, precisa ir em busca de elementos para abrir a “caixa preta” 

da unidade escolar, compreender o que realmente se passou no pátio e no interior das 

salas de aula. 

Todavia a Psicologia começa a atuar no cenário educacional, enfatizando que 

penalizar o aluno fisicamente e assediá-lo moralmente surte efeitos muito ruins sobre a 

formação da personalidade. Porém, somente com a criação de leis é que os castigos 

corporais foram se extinguindo e para manter o poder adotavam posturas bastante severas 

em sala de aula, por meio do domínio intelectual. A autora assevera na matéria que isso 

era uma recorrência durante todas as aulas de Matemática (MATO GROSSO, n.22, 1983). 

Em relação ao processo de aprendizagem, associa-se o aprender ao ato de decorar, 

sem o direito de raciocinar. O aluno é tolhido do direito de perguntar e deve apenas aceitar 

o conteúdo proposto na lousa. Neste cenário, o autoritarismo impera na sala de aula, 

contribuindo com o aumento alarmante do número de reprovados. Ministrar aulas 

adotando uma didática e postura linear desmotiva quem está aprendendo. Trabalhar 

conteúdos sem estabelecer relações com o cotidiano contribui para erradicar a expressão 

de criatividade e liberdade de qualquer indivíduo (MATO GROSSO, n.22, 1983). 

A autora ressalta que cabe ao professor compreender que existem fases na vida e 

em cada uma delas existe um cuidado especial para favorecer a aprendizagem. Nesta 

afirmação, a autora se aproxima da teoria piagetiana, quando afirma a necessidade de 

considerar o que a criança sabe e o que necessita aprender, utilizando metodologias 

adequadas para propiciar o conhecimento nas relações com o meio (MATO GROSSO, 

n.22, 1983). 

O descontentamento da autora em questão, que é professora de Matemática, 

mesmo com estudos relevantes sobre como se processa a aprendizagem e os modos como 

o professor deve ensinar, ainda se continuava com a mesma postura autoritária e se sentia 
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com muito poder ao ter os maiores índices de reprovações. O que este professor não 

percebe é que causa em seus alunos aversão à Matemática, que o acompanhará durante a 

vida adulta. Ao publicar o texto “Autoritarismo no ensino da Matemática”, a intenção era 

que os professores de Matemática pudessem ler e repensar seus atos, no sentido de 

mudanças na forma de ministrar os conteúdos e modificar a postura rígida e inflexível 

(MATO GROSSO, n.22, 1983). 

 
Figura 74 – Autoritarismo no ensino da Matemática. 

Fonte: REMT, n.22, 1983, p.43. 
 

Destarte, ao comentar sobre o perfil autoritário que, em vários momentos, foi 

mencionado como um dos grandes entraves no processo educativo e nas aulas de 

Matemática, a postura autoritária do professor dificulta o relacionamento em sala de aula, 

dando lugar a intimidação, opressão e castigos, permitindo transmitir uma cultura com 

valores errôneos, que nada auxiliam no papel que a escola deveria oferecer à sua clientela. 

Em outro trecho da REMT, destaca-se o depoimento de um aluno que sofria castigo 

quando errava a tabuada e deveria permanecer em pé, lendo e decorando. A autora afirma 

que tal atitude desmotiva tanto a aprendizagem na disciplina de Matemática e ficava 

explícito que a maior satisfação do professor era que todos os alunos decorassem e 

memorizassem, de forma mecânica, a tabuada. O importante era saber, mesmo que não 
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houvesse compreensão e aprendizagem por parte do aluno. O texto também aborda o fato 

de o aluno ficar muito tempo em pé de castigo, tornando a leitura um fardo, causando 

repulsa ao ato de ler (MATO GROSSO, n.25, 1984). 

Passando-se ao artigo “Matemática, Linguagem e Educação”, do Professor 

Reginaldo, divulgado no impresso 23, de 1984, é profícua a Matemática quando aplicada 

para compreender o mundo e viver no mundo, tendo como metodologia a resolução de 

problemas, sendo importante para a formação cidadã. Quando um matemático se depara 

com uma questão cotidiana sem solução, busca alternativas no mundo das ideias, até obter 

a resposta plausível. Com uma linguagem própria, essa ideia pode se interligar a outras e, 

para transportar esse conteúdo para a sala de aula, é preciso ter noção dos níveis de 

aprendizagem dos alunos e adaptá-las às mais variadas formas de resolução, aguçando o 

domínio matemático que adquiriram durante o período de escolarização e, dessa forma, 

ampliar os conhecimentos (MATO GROSSO, n.23, 1984). 

Os Professores Paulo Afonso Orlando de Morais e Olga Sartori Farineli, na 

matéria “Uma experiência de Prática de Ensino de Matemática na UFMT”, mostram mais 

uma vez como era forte o elo entre a Revista e a universidade, fato comprovado pelos 

inúmeros artigos assinados por docentes universitários e muitos deles responsáveis pela 

formação dos novos licenciados (MATO GROSSO, n.28, 1985). 

 
Figura 75 – Prática de Ensino de Matemática. 

Fonte: REMT, n.28, 1985, p.14. 

 
O texto é rico ao explanar a importância do estágio supervisionado em 

Matemática, que prepara o futuro profissional e, ao acompanhar as aulas durante o 
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período de observação, apreende o conteúdo e tem a oportunidade de adequar e planejar 

as aulas durante a regência. 

A experiência relatada foi realizada por um grupo de alunos na sala de aula e inicia 

por aferir as habilidades geométricas que tinham para reproduzir um objeto geométrico, 

utilizando as mesmas dimensões de um modelo; descrever um objeto geométrico de 

forma que a pessoa possa identificar e reproduzi-lo; desenhar um objeto geométrico por 

meio de uma descrição (MATO GROSSO, n.28, 1985). 

Constatou-se que as noções de Geometria eram deficientes e necessitavam de uma 

intervenção, utilizando as atividades propostas nos treinamentos citados anteriormente, 

com os materiais dos Professores Reginaldo Naves de Souza Lima e Maria do Carmo 

Vila, que sugeriam que a Geometria fosse trabalhada nos seguintes níveis: atividades 

corporais, manipulação de materiais concretos, manipulação com registro, atividades com 

texto e apresentação formal. Os estagiários relatam que, por problemas estruturais na 

escola, reduziram a carga horária e o registro aponta que atividades findaram por não 

serem realizadas (MATO GROSSO, n.28, 1985). 

Os alunos da escola enaltecem o trabalho e os estagiários salientam que gerou 

muita aprendizagem, inclusive para os ministrantes. A questão central do texto é que 

oferecer experiências aos alunos, dando-lhes maior autonomia, contribui para o 

distanciamento de uma postura passiva, desperta o interesse e motiva os estudantes, 

possibilitando um aprendizado efetivo em relação aos conteúdos de Matemática (MATO 

GROSSO, n.28, 1985). 

Partindo desses pressupostos, pode-se apoiar em Tardif (2014), quando ressalta 

que a formação docente existe para que o aluno se habitue à prática profissional. No 

estágio existe a comunicação com o professor que está atuante com o acadêmico, a 

intenção é que se apropriem do ofício docente, dos conteúdos e desenvolvam na prática. 

Em toda atividade profissional é preciso considerar as experiências, sejam as pessoais ou 

profissionais, a partir delas é que se constroem os saberes e se articulam novas ideias. O 

autor ainda destaca que a prática docente em sala de aula excede a reprodução de saberes 

oriundos de teorias, pois o saber provém da mesma prática, das trocas de experiências e 

ministrando aulas. Logo, os saberes são produzidos, transformados e mobilizados durante 

as interações (TARDIF, 2014). 

Nas páginas da REMT, o grupo de pesquisa “Matemática no Concreto”, com a 

participação das professoras Fiorella Sulic, Luzia Faraco Ramos e Stella Suely 

Spirandelli, que pesquisaram a Didática da Matemática, trouxeram o seguinte 
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questionamento: “Um desafio: ensinar a aprender ou aprender a ensinar a Matemática?”. 

O texto começa com uma análise das autoras, dizendo que, se fossem questionadas sobre 

a disciplina que menos gostavam de lecionar, certamente a resposta seria Matemática. 

(MATO GROSSO, n.32, 1986). As autoras argumentam que a Matemática foi a disciplina 

que mais tiveram dificuldades na trajetória escolar e culpam a decoreba como a 

responsável pelo fato de não aprenderem nada. Afirmam ainda que não entendiam os 

conteúdos e se sentiam mal por não conseguir realizar os cálculos. No entanto, enquanto 

professoras, admitiam que planejavam um tempo menor para aulas de Matemática e 

percebiam que tanto as professoras, quanto a maioria dos alunos não simpatizavam com 

a disciplina (MATO GROSSO, n.32, 1986). 

 
Figura 76 – Atividade usando a realidade do aluno. 

Fonte: REMT, n.32, 1986, p.63. 
 

No intuito de melhorar este cenário, sugerem que as crianças sejam desafiadas por 

meio de jogos e materiais concretos, para que haja significado no processo de ensino e 

aprendizagem. Recomendam que a teoria de Piaget seja entendida pelos professores, que 

os estágios de desenvolvimento da criança sejam respeitados e as aulas organizadas de 

modo a contemplar a fase em que se encontram os alunos. Apontam que o emprego do 

próprio corpo e o objeto escolar pode servir como ponto de partida para introduzir um 

novo assunto, deste modo a criança pode perceber-se como sujeito inerente do processo 
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educativo e utilizar-se das percepções sensoriais como ver, sentir e vivenciar a realidade 

proposta pela Matemática (MATO GROSSO, n.32, 1986). 

 
Quadro 7 – Estágios do desenvolvimento cognitivo por Piaget. 

Fonte: HECKLER, 2004, p.37-38. 
 

Quando o docente apresenta materiais palpáveis como o Material Dourado, palitos 

ou qualquer outro objeto, o estudante aprende a Matemática de forma mais significativa 

e busca resolver os desafios que lhes foram impostos. Deste modo, as aulas da disciplina 

tornam-se atrativas e passam a ser aguardadas ansiosamente, para continuar fazendo uso 

de materiais diversificados de forma lúdica, ampliando a estrutura do pensamento, para 

posteriormente apresentar os resultados esperados no caderno ou quadro (MATO 

GROSSO, n.32, 1986). 

A ideia é que o cálculo não fosse apresentado de forma rígida, fria, dura, com 

técnicas desconexas da realidade do aluno. A sugestão é que seja apresentado por meio 

de situações problemas, usando os temas de interesse da faixa etária. Trabalhar os 

conceitos matemáticos, partindo desta metodologia, aumenta a possibilidade de serem 

compreendidos naturalmente, usando o raciocínio lógico. “Problemas não são apenas os 

que nos apresentam os livros didáticos. A própria vida é um desafio e aprender a pensar 

melhor nos ajuda a viver melhor” (MATO GROSSO, n.32, 1986). 

Diante disto, as edições da Revista Educação em Mato Grosso se configuraram 

historicamente como monumento (herança do passado) e documento (escolha de 

historiadores). Monumento porque causa recordações e perpetua as informações contidas 

em suas páginas por outros tempos. E todo documento é monumento por registrar a 
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história, permitindo extrair seu conteúdo, sem que seja inferido um juízo de valor, 

preservando seus significados, sem alterar sentidos e valores sociais, denotando a cultura 

material existente naquele momento histórico. Então o documento pode ser considerado 

como algo que emana poder de si mesmo (LE GOFF, 2003). 

 
3.4 – Os saberes profissionais na Revista Educação em Mato Grosso 

 

Os impressos, de modo geral, são fontes de circulação de saberes. Os impressos 

pedagógicos estão correlacionados diretamente com todas as vertentes do trabalho 

escolar, pois as leituras nas páginas de uma revista, como no caso desta pesquisa, trazem 

informações diversificadas, tornando-se instrumento valioso para a formação e 

atualização de professores, diretores e supervisores escolares, além da equipe 

administrativa, sendo referência para a comunidade escolar e onde o material consegue 

alcançar. 

Durante o período de circulação das edições da Revista, observam-se os traços 

que ficaram registrados durante o caminho percorrido. Os registros de cadastramento em 

biblioteca, anotações de quem tenha realizado a leitura, deixando as impressões sobre o 

que foi lido. Dados de doação do material e locais por onde tenha passado colaboraram 

para que pudessem ser levantadas informações importantes, para que a história seja 

contada com maior riqueza de detalhes e aproximando todos os fatos locais que incidiram 

sobre o material analisado. 

A História Cultural se importa com o material desde sua produção até a recepção, 

tendo em conta a linguagem, as representações e práticas para desvelar os fatos, os 

sujeitos que foram produtores como os que foram receptores daquela produção. As 

práticas culturais são expressas desde a elaboração da Revista e passam por aspectos 

autorais de quem tem a responsabilidade pelo escrito; editorias no ato de selecionar os 

textos e agrupá-los em uma edição da REMT; trabalhos artesanais que são as etapas de 

construção física do livro, diferenciando-se das etapas anteriores por estar relacionada a 

um trabalho gráfico, isso no caso de revistas. 

Então a História Cultural dá importância àquilo que se representa no mundo social, 

como se posicionam os atores sociais, descrevendo como aquela sociedade pensou e/ou 

atuou. Quando o historiador ou o pesquisador assume o ofício de historiador, não tem 

como voltar no tempo: na atualidade se vale das representações do período de outros 
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tempos, garimpam-se objetos que ajudam a reconstituir memórias e conceituá-las tais 

quais eram e representaram aquele momento (CHARTIER, 1990). 

 
A definição de História Cultural pode, nesse contexto, encontrar-se alterada. 
Por um lado, e precise pensá-la como a análise do trabalho de representação, 
isto é, das classificações e das exclusões que constituem, na sua diferença 
radical, as configurações sociais e conceptuais próprias de um tempo ou de um 
espaço. As estruturas do mundo social não são um dado objetivo, tal como o 
não são as categorias intelectuais e psicológicas: todas elas são historicamente 
produzidas pelas práticas articuladas (políticas, sociais, discursivas) que 
constroem as suas figuras. São estas demarcações, e os esquemas que as 
modelam, que constituem o objeto de uma História Cultural levada a repensar 
completamente a relação tradicionalmente postulada entre o social, 
identificado com um real bem real, existindo por si próprio, e as 
representações, supostas como refletindo-o ou dele se desviando (CHARTIER, 
1990, p.27). 

 

Similarmente para De Certeau (1995), a escola, como organização social, é um 

espaço como um lugar praticado. O espaço só se torna lugar por meio das ações que nela 

promovem alunos, professores e todos os atores que ali atuam no meio da instrução, com 

estratégias próprias, dinâmicas e complexas. O historiador da educação matemática deve 

ocupar-se com o preciosismo em resguardar como se davam as práticas de ensino em 

outros tempos, almejando causar reflexões que afetem as práticas dos professores de 

Matemática da atualidade, para que haja um ganho de qualidade (VALENTE, 2013). 

Ressalva-se neste instante uma distinção entre os significados de conhecimento e 

saber. O conhecimento acontece pelas experiências que foram vivenciadas por cada 

indivíduo, enquanto o saber é sistematizado. Ao ensinar um conhecimento, apropria-se 

do saber, daquilo que está estabelecido e aceito (VALENTE; BERTINI; MORAIS, 2017). 

Neste contexto, as informações que os impressos pedagógicos disseminavam também 

proporcionavam a quem os recebia mudanças de posturas e oportunidades de fazer novas 

práticas, mediante as sugestões recebidas, logo, envolviam saberes profissionais do 

professor. 

Tendo como referência os estudos de Hofstetter e Schneuwly (2017), na prática 

docente denotam-se dois saberes inerentes à profissão: os saberes a ensinar e os saberes 

para ensinar. “Os saberes a ensinar, saberes que são objetos do seu trabalho; e os saberes 

para ensinar, em outros termos os saberes que são as ferramentas do seu trabalho” 

(HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2017, p.131-132). 

 
Formar, como qualquer atividade humana, implica dispor de saberes para sua 
efetivação, para realizar essa tarefa, esse ofício específico. E esses saberes 
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constituem ferramentas de trabalho, neste caso saberes para formar ou saberes 
para ensinar (por simplificação utilizaremos aqui também o segundo termo). 
Tratam-se principalmente de saberes sobre “o objeto” do trabalho de ensino e 
de formação (sobre os saberes a ensinar e sobre o aluno, o adulto, seus 
conhecimentos, seu desenvolvimento, as maneiras de aprender etc.), sobre as 
práticas de ensino (métodos, procedimentos, dispositivos, escolhas dos saberes 
a ensinar, modalidades de organização e de gestão) e sobre a instituição que 
define o seu campo de atividade profissional (planos de estudos, instruções, 
finalidades, estruturas administrativas e políticas etc.). Como em toda 
profissão, estes saberes são multiformes. A sua determinação constitui-se 
como tema de um número impressionante de obras e estudos elaborados do 
ponto de vista da análise do trabalho de formação e de ensino (HOFSTETTER; 
SCHNEUWLY, 2017, p.133-134). 

 

A Revista Educação em Mato Grosso, com sua riqueza e diversidade de 

conteúdos, retrata de forma explícita os saberes a ensinar e os saberes para ensinar. Um 

dos aspectos que contribui é o fato de ter sido pensada, elaborada e produzida por 

professores e para professores, que estavam no exercício de sala de aula ou atuando como 

suporte para a Secretaria de Educação. 

 
(...) os saberes profissionais docentes, considerando-os como tendo duas 
naturezas: o saber a ensinar, que mantém vínculo com as disciplinas 
universitárias científicas, com campos específicos do saber produzido fora da 
escola e constituem objeto de trabalho do professor; e o saber para ensinar, 
fruto de elaboração histórica do ofício docente, ferramental acionado para 
melhor realizar o ofício de ensinar os saberes que a sociedade atribui à escola 
como sua função institucional (VALENTE, 2017, p.214). 

 

Quando a REMT destaca as matérias voltadas para a Psicologia, Didática e 

Metodologia ou diversas práticas de ensino que contemplam as ciências sociais, 

vislumbra-se a presença dos saberes para ensinar, que fazem parte da formação docente 

ao longo de sua trajetória profissional. 

Nos artigos que indicam os conteúdos específicos da disciplina de Matemática 

como o ensino de geometria, aritmética, frações, sistema de numeração decimal, dentre 

outros, é notável a presença dos saberes a ensinar. Em grande parte dos textos que 

envolvem a Matemática são perceptíveis ambos os saberes, tanto a ensinar como para 

ensinar, que são indissociáveis e se complementam. O estudo histórico da estruturação e 

transformações de saberes ganham contornos mais bem elaborados, quando fica 

evidenciado a distinção entre saberes a e para ensinar; entretanto, eles se entrelaçam e 

conectam entre si ao mesmo tempo, por consequência de suas intrínsecas relações 

(CARNEIRO; PINTO, 2019). 
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(...) caberia inventariar documentação que melhor poderia revelar o 
estabelecimento de determinados saberes numa dada época. A análise de 
manuais didáticos, de revistas pedagógicas poderá mostrar-se como importante 
para tal investigação. A leitura e análise das revistas, dos manuais etc. buscaria 
capturar métodos, didáticas, orientações pedagógicas que poderiam ser lidos 
como integrantes do movimento de constituição de saberes para ensinar e 
saberes a ensinar (VALENTE; BERTINI; MORAIS, 2017, p.232) 

 
A afirmação dos autores corrobora com as intenções deste trabalho, quando se 

referem à releitura e análise das 35 edições da Revista Educação em Mato Grosso. O olhar 

atento aos conteúdos propostos nas edições propicia, a partir da base teórica, argumentar 

e apontar indícios dos saberes a ensinar e para ensinar, revelados nas matérias veiculadas 

que tanto contribuíram para a formação do professor da escola primária. A importância 

de um bom profissional da educação está presente no editorial da edição de número 16: 

 
O mestre não é o repetidor de uma verdade já feita. Ele é o que abre uma 
perspectiva, ele determina o exemplo de um caminho para o verdadeiro. 
A valorização do exercício profissional está na objetivação desse valor, no 
poder da imaginação do professor para simplificar o ensino em função de uma 
solidariedade comunitária (MATO GROSSO, n.16, p.3, 1982). 

 

A característica do impresso, em apresentar diversos autores, evidencia a 

preocupação em diversificar os conteúdos, ampliar as sugestões de como e quando 

trabalhar, tornando-se um instrumento de grande alcance, que surte efeito para a formação 

permanente dos professores primários. Confirma-se a hipótese de que a Revista Educação 

em Mato Grosso foi um veículo de instrução e formação pedagógica para as escolas 

públicas mato-grossenses, implicando em possíveis mudanças nas práticas e nos modos 

de aprender e ensinar Matemática e demais áreas de conhecimento, principalmente na 

organização interna das instituições de ensino de outros tempos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A Revista Educação em Mato Grosso destacou-se no cenário mato-grossense 

como um impresso pedagógico muito relevante para o período de circulação. Tê-la em 

mãos foi um presente memorável que tivemos a honra de manusear e analisar 

minuciosamente. 

Durante a análise percebe-se que é um impresso de alta qualidade, com riqueza de 

detalhes, que aponta vestígios da cultura escolar de outros tempos, sendo de grande valia 

para os professores da rede estadual de ensino mato-grossense, e na atualidade, 

considerada como fonte riquíssima para futuras pesquisas. Apresenta inúmeros saberes 

contemplados nas páginas, propostas de trabalho bastante arrojadas para a época, projetos 

multidisciplinares e sugestões de práticas consideradas, na atualidade, bem 

contemporâneas. 

Nesta pesquisa nos propusemos a investigar “Em que medida a Revista Educação 

em Mato Grosso se configurava como um instrumento orientador do trabalho pedagógico 

do professor para o ensino de Matemática nas escolas públicas estaduais de Mato 

Grosso?”. À medida que o problema ia sendo respondido, fomos nos apropriando do 

vasto conteúdo da Revista, que contemplava as mais diferentes áreas de conhecimento. As 

páginas revelam que, no período de circulação do periódico, os professores das escolas 

primárias recebiam informações, orientações pedagógicas e administrativas que 

contribuíam para consolidar a prática pedagógica em sala de aula. 

A Revista oferecia conteúdos diversificados, que abrangiam notícias sobre cursos 

de formação e atualização, com destaque para o Movimento da Matemática Moderna, que 

no período adentrava as salas de aula. Outro aspecto relevante eram os esforços em 

romper com a postura autoritária do professor, por meio de aulas que valorizassem a 

prática social do aluno, tendo como base a realidade escolar e o chamamento para 

conceber a Matemática como uma disciplina fácil de ser compreendida, tornando-a mais 

acessível. 

Tratam-se de iniciativas que visavam fomentar reflexões e tomada de decisões 

conscientes, que pudessem provocar mudanças visíveis, proporcionando ao aluno 

estímulo e vontade de aprender de forma mais envolvente, considerando que no período 

delimitado da pesquisa, a evasão era alarmante, segundo as estatísticas disponibilizadas 

pelo governo estadual. 



178 
 

 

A distribuição dos exemplares da Revista Educação em Mato Grosso era gratuita 

e disponibilizada a todos os professores da rede de ensino. Os impressos eram oriundos 

da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso, que na época firmou muitas 

parcerias com os Programas do Ministério da Educação, assegurando que os professores 

leigos pudessem atingir uma formação profissional condizente com as necessidades do 

cargo, bem como outras adesões aos projetos federais. Esses projetos eram voltados para 

a melhoria das condições de trabalho do professor e garantiam os materiais durante o 

período de formação. 

Nas páginas da REMT, fica evidenciado que a escolha do livro didático era 

orientada de acordo com o Programa do Livro Didático do governo federal, para que o 

estudante tivesse acesso às obras que atendesse ao perfil do aluno, bem como às 

orientações curriculares estaduais. 

A Matemática era concebida como uma disciplina inerente aos diversos projetos 

escolares, aliada aos temas geradores que abrangiam temáticas diversificadas e 

ambicionava despertar a cultura de trabalhar projetos multidisciplinares, em que as 

disciplinas se complementavam por meio dos saberes. Outro destaque é a aplicabilidade 

dos conteúdos com o intuito de motivar o aluno, correlacionando aos teóricos que 

despontavam no cenário educacional brasileiro, comprovando como os exemplares 

estavam sintonizados com as tendências pedagógicas atuais da época. 

Houve dificuldades impostas pela distância temporal para inventariar o acervo das 

Revistas, que foi localizado em diferentes lugares, por conta do período das edições dos 

exemplares. Isso nos remete a Julia (2002), quando define que a história é cumulativa 

pelo passar dos anos, que é preciso apoiar-se em quem iniciou a árdua, mas, satisfatória 

missão de historiador. No decorrer da pesquisa, aprendi a exercer o ofício de historiadora, 

garimpando fontes e posteriormente inventariando para dar vida aos vestígios 

identificados, com o intento de preencher as lacunas deixadas pelo tempo. 

Neste caminho percorrido, percebe-se que as fontes primárias produzidas por 

professores e outros agentes escolares da época se constituíram em dados relevantes para 

a compreensão de como a educação mato-grossense se apropriou das matérias veiculadas, 

especialmente em nível local. 

Diante deste cenário positivo, a Matemática é concebida e estimulada a ser 

trabalhada como algo acessível e possível de ser contextualizada, a partir das vivências e 

interesses dos alunos. O uso de materiais manipuláveis; as teorias que contribuíam para 

que os professores pudessem ter noções de como aprimorar o processo de aprendizagem, 
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aliado às questões psicológicas; as legislações vigentes, para que as escolas pudessem 

manter-se atualizadas e desenvolver as atividades de forma legítima, dentre tantos outros 

horizontes que a Revista Educação em Mato Grosso proporcionou como fonte preciosa 

de formação pedagógica, ofereceram propostas reais e possíveis de serem executadas, que 

necessitavam apenas da boa vontade, articulação e criatividade da equipe escolar. 

Ao lidar com as fontes, questionamentos foram surgindo, mas uma questão me 

instigou: De que forma a Revista Educação em Mato Grosso contribuiu para minha 

prática docente? Nesta árdua profissão, estamos sempre em busca de novas aprendizagens 

e aperfeiçoamento profissional. Os impressos, recheados de temas riquíssimos e muitos 

deles desconhecidos, agregaram novos conhecimentos inerentes à disciplina de 

Matemática, dentre quais destacamos, o Movimento da Matemática Moderna e as marcas 

que ficaram deste período que estão presentes nos dias atuais, a necessidade de 

desmitificar a Matemática, que ainda é considerada uma disciplina difícil, inacessível e 

para poucos, ou ainda, sem utilidade nenhuma na vida dos alunos. Romper com esses 

estereótipos é uma tarefa difícil, mas não impossível. A questão cultural está impregnada 

na disciplina de Matemática, que ao longo dos anos perpassa a cultura das unidades 

escolares, reforçando a postura do professor e a falta de vontade de aprender do aluno. 

Perceber a Matemática retratada de forma dinâmica, viva e prazerosa, nas páginas 

da REMT, quebra paradigmas e nos faz ter esperanças que estamos trilhando um novo 

caminho para mudar o olhar preconceituoso sobre a disciplina. 

Por fim, contribuir para a escrita da historiografia da Educação Matemática em 

Mato Grosso é imensamente satisfatório, pois é a terra que me acolheu tão bem, e hoje é 

o lugar onde escolho permanecer e dar continuidade a minha carreira profissional. Como 

pesquisadora e professora de Matemática e com o sentimento de pertencimento, sou grata 

por produzir este trabalho, dando o devido reconhecimento à Revista Educação em Mato 

Grosso, que por quase uma década foi o instrumento mais importante de formação 

pedagógica para os professores das escolas públicas primárias mato-grossenses. 
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