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RESUMO
Este texto tem como objetivo uma análise das orientações normativas expedidas sobre as reuniões
pedagógicas realizadas nas escolas complementares com os registros presentes no Livro Ata das
reuniões da escola complementar em Laguna, no período de 1942 a 1947. Os referenciais teóricos
permeiam  os  estudos  da  história  cultural.  Para  a  realização  da  análise  dos  documentos,
evidenciaram-se as recomendações para o ensino de Aritmética e suas finalidades. As questões que
se  pretende  responder  são:  O  que  prescrevia  a  Circular  destinada  aos  senhores  Inspetores  e
Diretores  das  escolas complementares  quanto a realização das reuniões  pedagógicas? Quais  os
registros realizados nas reuniões da escola complementar em Laguna nas atas analisadas referente
ao ensino de Aritmética? Quais as similaridades e distinções entre um e outro? A análise aqui
exposta  possibilitou  perceber  uma  sólida  presença  do  cumprimento  das  orientações  expedidas,
embora as apresentações dos planos de aula fiquem registrados de forma concisa. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado parcial da pesquisa em andamento de Mestrado, no

âmbito  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  Científica  Tecnológica  da

Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  a  qual  busca  contribuir  para  uma  escrita  da

História  da  Educação  Matemática,  evidenciado  o  ensino  de  Aritmética,  presente  na

formação do professor primário, através de uma abordagem histórica cultural. A questão

principal da pesquisa em andamento e que se busca responder é:  como se deu o ensino da
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Aritmética no curso complementar para formar o futuro professor primário instituído no

Grupo Escolar Jerônimo Coelho?

Propõe-se neste texto analisar o Livro Ata que contém os registros das reuniões

pedagógicas  do  Curso  Complementar  em Laguna,  no  período  de  1942  a  1947.  Estas

reuniões  se realizavam nos Grupos Escolares  e  nos Cursos  Complementares  do estado

catarinense e eram normatizadas pelas determinações dadas pela Circular n. 54, de 21 de

julho de 1941, expedida pelo Departamento de Educação do Estado de Santa Catarina, cujo

Diretor  Interino  era  Elpídio  Barbosa3 neste  período.  Procura-se  responder  as  seguintes

questões: O que prescrevia a Circular destinada aos senhores Inspetores e diretores das

escolas complementares quanto a realização das reuniões pedagógicas? Quais os registros

realizados  no  Livro  Ata  das  reuniões  analisadas  da  escola  complementar  em  Laguna

referente ao ensino de Aritmética? Quais as similaridades e distinções entre um e outro?

Segundo Daros (2005), a formação de professores primários no estado catarinense

sofreu modificações desde o final do século XIX e início do século XX, até meados da

década de 40, seguindo uma tendência nacional em munir os professores de instrumentos

mais  científicos  e  racionais  para  exercer  a  sua  prática.  Este  período  foi  marcado  por

normatizações instituídas pelo governo estadual até a consolidação de legislação de âmbito

federal, a Lei Orgânica do Ensino Normal, através do Decreto-Lei Federal nº 8.530, de 2

de janeiro de 1946. 

Os diversos textos normativos estaduais resultados das reformas possuem a função

de “nos reenviar às práticas; mais que nos tempos de calmaria, é nos tempos de crise e de

conflitos que podemos captar  melhor  o funcionamento real das finalidades  atribuídas  à

escola” (JULIA, 2011, p.19).  Para compreender  estas normas e práticas  e  explicitar  as

ideias  e  conceitos  utilizados  para  a  pesquisa  sobre  as  atas  pedagógicas,  é  de  suma

importância  considerar  o  local  e  o  tempo  da  escola.  Assim,  vamos  nos  apoiar  na

historiografia francesa, junto às obras de Julia (2011), que apresenta o conceito de cultura

escolar.

3 É com Elpídio Barbosa na direção  técnica  do Departamento de Educação que se realizam as mudanças
educacionais,  reflexos da  redemocratização  do  País.  Junto com João  dos Santos  Areão  e  Luiz  Sanchez
Bezerra da Trindade, formaram a tríade reformista que foi protagonista da liderança no setor educacional em
tão larga  expansão,  impossível  de  dimensionar  neste  trabalho  o quão extensa  foi  sua obra.  Ver  TEIVE
(2014).
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Fundamentados  nessa  proposta,  faremos  uso  também  dos  aportes  teóricos  das

histórias  das  disciplinas  escolares  desenvolvidas  por  CHERVEL  (1990),  privilegiando

como via de estudo a profissionalização dos professores primários no curso complementar,

bem  como  os  conteúdos  ensinados  de  Aritmética  pela  investigação  do  documento

normativo e principalmente, as atas pedagógicas.

AS ESCOLAS COMPLEMENTARES EM SANTA CATARINA 

No início do século XX, até meados dos anos quarenta, reformas educacionais no

nível primário de ensino aconteceram nos mais diversos estados do Brasil, mudanças estas

constituídas  em  experiências  que  também  transformaram os  cursos  para  formação  de

professores. Fortalecer o professor com instrumentos legais cada vez mais científicos no

campo  pedagógico  para  o  exercício  da  sua  prática,  tornou-se  prioridade  central  das

políticas  públicas  então  gestadas.  Segundo  Daros  (2005),  os  currículos  nas  reformas

educacionais assumem posição estratégica, já que representam o sentido social e político

que se quer dar a uma determinada formação escolar, no caso aqui analisado, na formação

docente.

O governador Gustavo Richard (1906-1910), alinhou-se as inovações que estavam

em desenvolvimento nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, referente a

instrução Pública. Isto pode ser constatado pelo texto da Lei n. 765, de 17 de setembro de

1907  que  garante  ao  estado  de  Santa  Catarina  a  oportunidade  de  “comissionar  um

professor público que exerça o magistério há dous anos, pelo menos, para em qualquer dos

Estados  da  República,  onde  instrucção  lhe  pareça melhor  orientada  (…)  ”  (SANTA

CATARINA, 1907).

As influências oriundas desses estados, principalmente paulista, acontecem quando,

o  então  governador  de  Santa  Catarina,  o  senhor  Coronel  Vidal  Ramos  realizou  a

contratação de Orestes Guimarães.  Professor que veio de São Paulo com o desafio de

implementar  uma  reforma  educacional,  que  ficou  conhecida  como  “Reforma  Orestes

Guimarães”, no qual envolveu a reestruturação das formas escolares já existentes na rede

pública catarinense, como escola normal e escola isolada e a inauguração de novas formas,

como  o  grupo  escolar,  a  escola  reunida  e  a  escola  complementar.  Foram  realizadas

mudanças significativas na formação de professores e na organização do ensino público
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estadual  catarinense,  idealizadas  por  Orestes  Guimarães,  nomeado  Inspetor  Geral  do

Ensino Público de Santa Catarina pelo Governador Vidal Ramos, segundo Decreto n. 597,

de 08 de junho de 1911, com o objetivo de seguir o modelo de ensino do Estado de São

Paulo.

Sob a batuta de Orestes Guimarães, no Estado catarinense, a Inspetoria passou a

normatizar cada detalhe do cotidiano das escolas, por meio de uma série de documentos,

regulamentos, pareceres, regimentos e programas, os quais deveriam ser seguidos à risca

(TEIVE, 2008).

Em 1911,  segundo  Daros  (2005),  ocorre  uma  nova  reestruturação  da  instrução

pública catarinense. Além de significativa reforma na Escola Normal, instituem as Escolas

Complementares. Os Decretos n. 585 de 19 de abril de 1911 e n. 587 de 22 de abril de

1911 reorganizam o ensino público estadual da seguinte maneira: a) escolas isoladas de 3

anos; b) grupos escolares com 4 anos; c) escolas complementares com 3 anos; d) escola

normal com 3 anos.

As  Escolas  Normais  foram  instituídas no  país  como  as  primeiras  escolas  de

formação  de  professores,  e  tinha  por  objetivo  “capacitar  aqueles  que  atuavam  como

professores  em escolas  públicas,  apesar  de ser  aberto  a  outros  interessados” (DAROS,

2014, p. 12).

Dentro da proposta da reforma, a Escola Normal Catharinense tinha como objetivo

formar os professores na pedagogia dita moderna, “pois seriam eles os responsáveis diretos

pela instauração, nas novas formas escolares recém-inauguradas da nova cultura escolar,

alicerçada nos pressupostos do novo método de ensino” (TEIVE, 2007, p.116). No entanto,

devido ao fato da Escola Normal estar presente apenas na capital no Estado Catarinense, os

reformadores  exigiam  a  formação  na  Escola  Normal  apenas  para  os  professores  que

lecionavam nos Grupos Escolares. Já para as Escolas Isoladas, que atendiam a maioria da

população, era exigido do professor o nível complementar.

Dessa forma, o Curso Complementar, deveria funcionar nos prédios dos Grupos

Escolares e tinha por objetivo complementar o ensino iniciado nestas escolas, assim como,

preparar candidatos para o magistério, pois o curso possuía a duração de três anos que

correspondiam ao programa dos dois primeiros anos da Escola Normal. A conclusão do

curso habilitaria o candidato a professor a se matricular no último ano da Escola Normal

(SANTA CATARINA, 1911b).
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A estrutura organizacional implantada por Orestes Guimarães a partir de 1911 seria

mantida até 1935, ano em que ocorreu uma nova reorganização educacional no Estado,

denominada Reforma Trindade,  em que o professor Luís Sanches Bezerra da Trindade,

chefe da Diretoria de Instrução Pública, procurou reformular o sistema administrativo de

ensino,  apoiando-se  nas  reformas  operadas  no  Distrito  Federal.  Transformou  as  EN –

Escolas Normais  -  em Institutos de Educação e exigiu a equiparação das demais Escolas

Normais privadas às escolas públicas.

Esta Reforma, substituiu as Escolas Complementares pela Escola Normal Primária

(três anos), cuja principal função seria preparar professores para a zona rural de acordo

com o Decreto-Lei n. 713 de 5 de janeiro de 1935. Em continuidade à formação docente,

previa-se ainda, a EN Secundária (três anos), restringindo as matrículas na EN Secundária

aos alunos que se diplomavam na EN Primária. E, ainda, tinha a Escola Normal Superior

Vocacional (dois anos), para os alunos que concluíssem a EN Secundária.

A formação de professores nesse período, acontecia em um nível sequenciado de

aprofundamento, em que cada etapa habilitava profissionais para atuarem em diferentes

estabelecimentos de ensino, a fim de garantir o preparo para os professores das escolas

primárias do interior e para as escolas situadas nas zonas urbanas. De acordo com Daros

(2005),  esta  era  uma  importante  modificação  uma  vez,  que  passava  a  exigir  maiores

requisitos acadêmicos na formação de professores.

No  entanto,  esta  estrutura  formada  (Escola  Normal  Primária,  Escola  Normal

Secundária  e  Escola Normal Superior  Vocacional)  teve sua vida efêmera.  Já  em 1938,

“considerando-se que as escolas normais primárias eram na prática cursos complementares

aos grupos escolares e que não preenchiam a finalidade de formadoras de professores,

denominaram-se novamente as EN primárias de escolas complementares” (DAROS, 2005,

p.  15).  Através  do  Decreto-lei  n.  244,  de 9  de  dezembro  de  1938  –  SC,  os  Cursos

Complementares,  possuem  dois  anos  de  duração  (continuam  funcionando  anexos  aos

grupos escolares), em referência ao modelo definido por Orestes Guimarães em 1911. 

Em seguida, temos como marco o Decreto n. 715, de 03 de março de 1939 – SC

que expede regulamento para as Escolas Complementares. O artigo 4º, determina que os

programas serão moldados aos da primeira e segunda séries do Colégio D. Pedro II.

No ano de 1946, com a promulgação da Lei Orgânica Estadual do Ensino Normal,

são implantados os Cursos Normais Regionais, com quatro anos de estudo, que habilitava
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seus egressos a exercerem docência em Escolas Isoladas e Escolas Reunidas,  mediante

concurso. Esta nova reformulação extingue definitivamente com o Curso Complementar.

Dessa  forma,  em  meio  às  transformações  ocorridas  na  formação  do  professor

primário no estado catarinense, apresentaremos a seguir, elementos específicos presentes

na  formação  que  aconteciam  nos  momentos  de  reuniões  pedagógicas  na  escola

complementar em Laguna, no período de 1942 a 1947.

AS ATAS PEDAGÓGICAS E A CULTURA ESCOLAR

Denomina-se por Cultura Escolar:

“Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar com um conjunto
de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e
um  conjunto  de  práticas  que  permitem  a  transmissão  desses
conhecimentos  e  a  incorporação  desses  comportamentos;  normas  e
práticas coordenadas a finalidade que podem variar segundo as épocas
(finalidade religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização.” 

(JULIA, 2011, p. 10)

Ao concordar com Julia (2011), temos que a cultura escolar não pode ser estudada

sem a análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, ou seja, cada

período da sua história, com o conjunto de culturas que lhe são contemporâneas: cultura

religiosa,  cultura  política  ou cultura  popular.  Assim,  compreendemos  que as  normas  e

práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes

que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos

encarregados de facilitar sua aplicação. Temos neste trabalho, os professores primários que

lecionavam no curso complementar e o diretor, como os agentes sociais que faziam parte

daquele momento, ou seja, daquela cultura escolar. 

Assim,  é possível dizer  que ao realizar  a análise  das atas pedagógicas  devemos

considerar como os indivíduos em meados do século XX estavam inseridos no cotidiano

escolar e como estabeleciam as suas ideias, práticas e ações no contexto escolar. Nessa

perspectiva,  a  análise  das  atas  pedagógicas  permite  conhecer  os  discursos  que  eram

direcionados aos professores primários no período das reformas educacionais. 
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De acordo com Valente (2010), torna-se importante analisar as modificações que

ocorreram nas  escolas  complementares,  quanto  ao  ensino  da  aritmética,  por  meio  dos

materiais  e  atas  das  reuniões  pedagógicas  que  eram oferecidos  aos  professores.  Cabe

salientar,  então,  que  essas  fontes  documentais  são  importantes  para  a  pesquisa  e

representam os discursos orientadores de práticas pedagógicas, presentes na cultura escolar

da escola complementar, referente ao ensino de aritmética em Santa Catarina.

Dispondo de fontes normativas escolares sobre o Curso Complementar implantado

no Grupo Escolar  Jerônimo Coelho, bem como as Atas das Reuniões Pedagógicas  dos

profissionais  que  lecionavam  no  respectivo  curso,  convém  buscar  recontextualizar  as

fontes  das  quais  podemos  dispor,  e  estar  consciente  de  que  a  grande  inércia  que

percebemos em um nível global pode estar acompanhada de mudanças muito pequenas que

insensivelmente transformam o interior do sistema.

O Livro Ata 01, assim denominado para organização da pesquisa em andamento,

nos traz elementos sobre a organização das reuniões, ou seja, as mesmas eram realizadas

entre a direção e os professores, estando sob a presidência do diretor em todas elas. Até o

ano de 1944, aconteciam no gabinete do diretor, porém, em meados do mesmo ano, as

reuniões  passaram a  acontecer  em uma das  salas  de  aula  do  Grupo Escolar  Jerônimo

Coelho.

Vale ressaltar que as reuniões aconteciam geralmente às 11 horas da manhã, com

raras exceções às 10:00 e 10:30 horas, nos anos de 1944 e 1945. Outro fator é que as

reuniões iniciam no mês de fevereiro e findam no mês de outubro, seguindo um padrão em

todos os anos analisados, de 1942 a 1947. Nos anos de 1942, 1943 e 1944, as reuniões não

seguiam um padrão no sentido de ser quinzenal ou mensal, porém, percebesse um maior

número de meses  com duas  reuniões.  Já a partir  de 1945 até  1947, as reuniões  ficam

estabelecidas como mensal, e geralmente aconteciam na primeira quinzena do respectivo

mês.

Os autores envolvidos nas reuniões pedagógicas, como o diretor e os professores,

demonstram-se autênticos atores sociais ao escrever as atas pedagógicas, pois traduzem as

suas posições e interesses ao defender suas práticas e ideias, ao mostrar como pensam que

é a sociedade ou como gostariam que ela fosse. Como por exemplo, a 10ª reunião, datada

de 04 de julho de 1942, realizada no gabinete  do diretor, quando o mesmo relata  que:

“Depois  de  ouvido  as  professoras  e  meticulosamente  examinado  cada  assunto,  dei  as
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instruções  que  julguei  necessárias  quanto  aos  métodos  e  processos  de certas  matérias”

(Livro Ata 01, 1942, p. 4). 

Assim, as representações do mundo real são determinadas por um grupo que as

inventam. Chartier (1990) denomina de lutas de representações às estratégias e práticas de

um grupo inserido num campo. Portanto, compreendemos que as contribuições da história

cultural são importantes para a pesquisa, envolvendo as atas pedagógicas, porque trazem a

representação  construída  por  seus  atores  sociais  de  como  deveria  ser  o  ensino  de

aritmética. Como na 10º Ata, datada em 04 de julho de 1942, em que foram tratados entre

os assuntos:

“A -Planos de aulas. (...) A prof. ª do 1º ano Abgail Geraldina da Silva
leu  seu trabalho  sobre  Aritmética.  Em seguida foi  lido o plano sobre
frações, pela professora do 3º ano, Ana Julia da Silva. Mereceram todos
os trabalhos apresentados aprovação geral. ”

(LIVRO ATA 01, 1947, p. 45)

Julia (2011) aponta três eixos que parecem vias interessantes de serem seguidas

para o entendimento do conceito de cultura escolar: a primeira via seria interessar-se pelas

normas e pelas finalidades que regem a escola; a segunda, avaliar o papel desempenhado

pela profissionalização do trabalho de educador; e a terceira, interessar-se pela análise dos

conteúdos ensinados e das práticas escolares.

Elegendo-se a primeira e a terceira opção para este artigo, utilizaremos das atas

pedagógicas  do  período  de  1942  a  1947,  traduzidos  no  Livro  Ata  01,  assim  como

documentos  oficiais  normativos,  para  localizar  indícios  daquela  cultura.  Percebe-se  os

discursos presentes durante as reuniões pedagógicas (relatados nas atas), como símbolos

que  precisam  ser  comunicados  para  serem  apropriados  pelos  atores  sociais,  como

“estratégias simbólicas que determinam posições e relações, e que constroem, para cada

classe, grupo ou meio, um ser-percebido constitutivo de sua realidade (CHARTIER, 1991,

p.184).

No domínio dos conteúdos de ensino, em consenso é partilhado que “são impostos

como tais à escola pela sociedade que a rodeia e pela cultura na qual ela se banha. Na

opinião comum, a escola ensina as ciências, as quais fizeram suas comprovações em outro

local” (CHERVEL, 1990, p. 180). Portanto, as atas pedagógicas, que relatam as reuniões

pedagógicas, assumem uma posição peculiar na pesquisa histórica, ao aprovarem o que há

de “essencial” em termos do ensino de aritmética, definindo a explanação de um conteúdo.
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AS REUNIÕES PEDAGÓGICAS E O ENSINO DE ARITMÉTICA

“Art. 1 – As escolas complementares são estabelecimentos destinados a
facilitar  a  habilitação  de  candidatos  ao  professorado  e,  bem assim,  a
desenvolver  o ensino dos alumnos  que tenham terminado o curso dos
grupos escolares. ”

   (REGULAMENTO, 1911, SC)

O Regulamento das Escolas Complementares de Santa Catarina, publicado através

do Decreto n. 604 de 11 de julho de 1911, informa em seu artigo 42, que o cargo de diretor

de escola complementar será exercido pelo diretor do grupo escolar que ela funcione. E,

ainda,  o  regulamento  nos  diz  que  os  professores  dos  grupos  escolares  poderiam  ser

nomeados professores das escolas complementares.  Assim, como as aulas poderiam ser

ministradas inclusive pelo próprio diretor, caso seja necessário.

No  período  relatado,  não  havia  instruções  específicas  sobre  as  reuniões  de

professores e diretor para planejamentos dos cursos. Porém, em 1941, a Circular n. 54, de

21 de julho de 1941, destinada aos senhores Inspetores e Diretores de grupos escolares e

escolas complementares, apresenta como assunto: as reuniões pedagógicas. Vale ressaltar

que é mencionada a Circular n. 37 de maio de 1941, em que o Professor Elpídio Barbosa,

diretor interino do Departamento de Educação de SC relata a preocupação do Sr. Inspetor

Geral Adriano Mosimann, referente ao pouco hábito do professorado de leitura instrutiva.

Dessa  forma,  fica  instituído  pelo  diretor  Elpídio  Barbosa,  a  necessidade  das  reuniões

pedagógicas passarem de mensal para semanal.

É importante relatar que uma das orientações presentes na Circular, diz respeito ao

registro, lavrado em Ata de todas as reuniões pedagógicas. Ata esta que deveria ser enviada

ao Departamento de Educação com frequência. A Circular n. 54, ainda orienta a respeito

da redação que o documento deve ter  e os principais  assuntos que devem ser tratados

como: críticas dos planos de aula da reunião anterior, apresentação de novos planos de aula

e leitura de comunicados oficiais ou leituras instrutivas. Vale notar que o Livro Ata 01 que

será analisado parcialmente neste trabalho, esta datado a partir de 1942 e procura seguir

tais  orientações.  Porém,  podemos  notar  que  as  reuniões  continuam  acontecendo

quinzenalmente ou mensalmente.
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Segundo orientações presente na Circular n. 54, a organização dos Planos de Aula

cabia a todos os docentes (inclusive os substitutos), sendo que poderiam planejar sobre

qualquer ponto do programa, à escolha de cada professor, de acordo com a necessidade da

turma, sem a necessidade de seguir alguma ordem específica.

A trajetória curricular da Escola Complementar em Santa Catarina, foi resultado de

regulamentações estadual, situação que perdurou até o advento da Lei Orgânica Estadual, a

qual organizou em nível nacional, o curso que formaria os professores.

Os  currículos  baseados  nas  reformas  educacionais  existentes  “assumem posição

estratégica,  já  que  representam  o  sentido  social  e  político  que  se  quer  dar  a  uma

determinada formação escolar, no caso analisado, a formação docente” (DAROS, 2015, p.

11).  A formação  do  professor  primário  catarinense  sofre  influências  das  discussões  e

modificações, presentes em outras regiões do país como Rio de Janeiro e em São Paulo, no

período em questão estudado.

As aulas semanais do Curso complementar eram distribuídas semanalmente em três

secções, da seguinte maneira, tanto no 1º, como no 2º ano: 1ª secção – 3 aulas de Português

e 3 aulas de Francês; 2ª secção – 3 aulas de Matemática, 2 aulas de Ciências Físicas e

Naturais e 1 aula de Desenho; 3ª secção – 2 aulas de Geografia Geral e do Brasil, 2 aulas

de História da Civilização e do Brasil e 2 aulas de trabalhos manuais. Em parágrafo único,

o referido documento declara que por conveniência do ensino poderá o Departamento de

Educação modificar a distribuição das matérias nessas secções.

O  programa  de  Aritmética  das  escolas  complementares,  era  apresentado  no

regulamento em forma de anexo:

MATEMÁTICA - 1º ANO

(3 aulas semanais)

Art. 2º – Aritmética
Prática das operações fundamentais. Cálculo abreviado. Exercício de cálculo mental.
Noções de múltiplos e de divisor. Caracteres de divisibilidade. Decomposição em fatores 
primos; aplicação ao m.d.c. e o m.m.c.
Frações ordinárias e decimais. Operações, conversões com as frações. Explicação objetiva 
pelo fracionamento de objetos ou grandezas geométricas.
Sistema métrico decimal. Prática das medidas de comprimento, superfície, volume e pêso.
Operações com os números complexos: unidades de tempo e de ângulo.
Sistema inglês de pesos e medidas.
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Quadrado e raiz quadrada de números inteiros e decimais; aproximação no cálculo da raiz.
Traçado de gráficos.

MATEMÁTICA - 2º ANO

(3 aulas semanais)

Art. 2º – Aritmética
Teoria das razões. Proporções e suas principais propriedades.
Regra de três simples e composta: problemas.
Aplicação da teoria das razões e proporções a problemas de juros, descontos (comercial),
lucros e perdas, câmbio e percentagem.
Exercícios teóricos e práticos sôbre toda a matéria ensina no 1º e 2º anos.

Fonte: Tabela elaborada pela autora. Mantida a escrita ortográfica do período.

Vale ressaltar que assim que o professor apresentasse na reunião o seu plano de

aula, a orientação é que na próxima reunião fosse realizada a crítica ao planejamento, ou

seja,  narra-se o que foi criticado e a conclusão a que se chegou, relativamente a cada

assunto. Assim, ao verificarmos as orientações, bem como os programas, podemos dialogar

com a 14ª Ata de 12 de setembro de 1942, do Livro Ata da Escola Complementar de

Laguna,  no  qual  é  mencionado.  Podemos  perceber  a  forte  presença  das  orientações

expostas no documento normativos:

 “1-Crítica ao plano de aula nº 9 da reunião anterior, apresentado pelo
professor Esmeralda J. T. Ferreira, do 2º ano, versando sobre Aritmética:
metro, múltiplos e submúltiplos. Deixou o corpo docente de apresentar
crítica no referido plano, por achá-lo e ao alcance de todos os alunos. ”

 (LIVRO ATA 01, 1942, p. 8)

Outra  orientação que devemos considerar na elaboração do plano de aula é que o

professor deveria deixar claro qual o processo de ensino que o mesmo estava utilizando,

sendo que na Circular n. 54 este era determinado como intuitivo.

As questões decorrentes sobre como ensinar, que podem ser compreendidas como

os métodos de ensino, sofreu transformação durante o século XX. Segundo Valdemarin

(2004), até então, as proposições educacionais enfatizaram a importância do método de

ensino tanto para a formação de professores quanto para a aprendizagem de crianças. Já as

concepções pedagógicas do novo século, deslocaram o centro de preocupações sobre o

ensino para  as  questões  sobre  como a criança  aprende,  emergindo aí  um primado dos
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fundamentos  psicológicos  da  educação  em  detrimento  dos  fundamentos  filosóficos  e

didáticos, elementos essenciais para o processo de elaboração dos métodos de ensino.

Em  Santa  Catarina,  segundo  Fiori  (1991),  as  transformações  ocorreram  nesse

período, tendo como referência o período que iniciou com o governo de Vidal Ramos, em

específico com a Reforma da Instrução Pública Catarinense em 1911. Com a contratação

de Orestes Guimarães, o modelo paulista foi o norteador, estimava-se que o emprego de

métodos inovadores, viessem solucionar problemas da educação catarinense. No referido

plano de mudanças, a reforma preconizou tanto mudanças estruturais, de organização dos

estabelecimentos  de  ensino,  como  também as  práticas  pedagógicas,  ou  seja,  quanto  a

método de ensino, materiais didáticos, tempos escolares e aspectos curriculares.

As reflexões oriundas do como ensinar se relacionam diretamente com o processo

de formação docente que se entrelaçam a questões de como o conteúdo deve ser ensinado,

e os valores que precisavam ser considerados para a formação humana do aluno. Deixando

evidente também, a teoria do conhecimento que fundamentava o processo cognitivo do

aluno, que até o século XIX, eram privilegiados aspectos que podiam ser compreendidos

através do método de ensino. Segundo Valdemarin (2004), ao longo do século XX, esses

fatores podem ser elucidados a partir do processo de aprendizagem do aluno, deslocamento

que  cria  uma  redução  do  processo  educativo,  produzindo  uma  cultura  escolar  mais

simplificada. Este deslocamento do como ensinar para o como o aluno aprende, pode ser

verificado nas orientações do regulamento, quando solicitam aos professores: 

“E)  dirigir  os  exercícios  de modo  compatível  com a idade,  condições
physicas  e  gráo  de  inteligência  dos  alunos,  tendendo  sempre  a
desenvolver-lhes  o bom senso pelo exercício do raciocínio,  e  o sendo
moral,  pela  cultura dos sentimentos,  de tal  arte  que as licções  não só
instruam como também eduquem, formando o caracter. ”

(REGULAMENTO, 1911, SC) 

É  justamente  nesse  momento  histórico  que  uma  corrente  pedagógica  se  torna

bastante vigorosa, chamado de Método Intuitivo, popularizado também sob a denominação

de Lições das Coisas. Valdemarin (2004), explica que pode ser caracterizado como sendo a

prática  pedagógica  que  faz  uso  dos  objetos  didáticos,  conhecidos  pelos  alunos,  para

promover a aprendizagem. Essa prática baseia-se sobre o conhecimento humano das coisas
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que nos rodeiam, e pelo fato de termos sentidos,  é que podemos fazer ligação entre  o

objeto a ser conhecido e o sujeito que o conhece, criando as ideias.

Ao voltarmos para as atas pedagógicas, compreendemos um objetivo do diretor em

tornar o ensino mais interessante e motivador. Quando ele faz uma crítica ao plano de aula

de matemática, na 11ª Ata, datada em 11 de julho de 1942, e demonstra a preocupação em

relacionar o ensino com objetos conhecidos pelos alunos, no primeiro assunto tratado:  

 “Crítica ao plano de aula, da reunião de seis de junho apresentado pela
professora do 1º Ano, Adelia Pacheco dos Reis, sobre educação cívica -
“A Bandeira”.  Trabalho bem elaborado que  mereceu  aprovação geral.
Sugerimos  à  professora  à  apresentação  das  figuras  geométricas  e  das
cores a fim de tornar o ensino mais concreto e, portanto, mais acessível à
imaginação infantil. ”

(LIVRO ATA 01, 1942, p. 5)

Outro ponto considerado neste trabalho, presente na Circular que determinava as

instruções sobre as reuniões pedagógicas é como o professor deveria expor o conteúdo, isto

é, “durante a aula ou no fim da mesma, o professor ilustrará sua exposição com gravuras,

esboços e cenas, desenhados por ele no quadro negro e, sempre que possível, copiados

pelos  alunos”  (CIRCULAR  n.  54,  1941,  p.  181).  Mesmo  quando  as  exposições  do

conteúdo  eram  apenas  orais,  as  ilustrações  também  precisam  ser  feitas.  Sempre  que

possível, os planos de aula, seriam ilustrados com desenhos.

O  diretor  deveria  assistir  as  aulas  ministradas  de  acordo  com  os  planos

apresentados, e remeteria ao Departamento de Educação, acompanhado de crítica sucinta,

não só relativo aos planos em si, como também à sua execução pelos docentes.

Considerando o fator das exposições gráficas no quadro, podemos dialogar com a

6ª Ata, datada do dia 13 de julho de 1946, em que o diretor demonstra interesse direto em

informar o professor da necessidade da exposição gráfica como recurso para o aprendizado

do aluno: 

“C – Em prosseguimento à apresentação dos trabalhos, a professora Zila
Silva Pacheco do 3º  ano Z leu o seu plano de aula sobre:  Noções de
Frações Ordinárias.

F – Lembrou o Sr. Diretor uma maneira muito interessante de fazer com
que as crianças gravem as taboadas dos 2 e dos 8, dos 4 e dos 6. Colocou
no quadro  em volta  de  um círculo  as  terminações  da  taboada  dos  3,
escrevendo os algarismos pares com giz de outra côr e apontando essas
terminações mostrou que as taboadas do 4 e 6 formam um pentágono, as
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de 2 e 8 formam uma estrela; as do 7 são as mesmas do 3, lidas em
sentido contrário. ”

 (LIVRO ATA 01, 1946, p. 38)

Por fim, apesar de não termos acesso detalhado ao planejamento dos planas de aula,

realizados pelos professores, podemos perceber claramente a evidências das orientações

normativas distribuídas às escolas complementares no período analisado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto buscou compreender quais as finalidades e orientações expedidas para os

momentos  de  reuniões  pedagógicas  dos  professores  que  lecionavam  nas  escolas

complementares  em Santa Catarina,  em meados  da década  de quarenta do século XX,

privilegiando como fonte os documentos normativos expedidos pelo governo catarinense e

ainda, o Livro Ata disponibilizado nos arquivos escolares do Grupo Escolar Jerônimo, de

1942 a 1947.

Percebemos  que  as  concepções  presentes  nos  documentos  normativos,  como  o

método intuitivo estão presentes no planejamento e nas aulas das escolas complementares

de acordo com os registros das atas pedagógicas.  Segundo Valdemarin (2004), o método

ao utilizar os objetos escolares, traz a possibilidade de uniformizar raciocínios, modos de

pensar,  cristalizando  uma  maneira  de  apropriação  das  coisas  exteriores,  num processo

dirigido pelo professor.

O ensino da Aritmética, segue os princípios do método intuitivo, na busca de tornar

o ensino mais motivador e significativo para o aluno. Apesar das orientações e programas

apresentarem um caráter mais descritivo quanto aos conteúdos, com poucas sugestões ou

conselhos metodológicos para os professores.

Longe de esgotarmos o estudo sobre o assunto,  entendemos que este trabalho é

apenas o início de uma investigação maior que nos permitirá compreender como se deu o

ensino da Aritmética no curso complementar para formar o futuro professor primário.
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