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Introdução 

O trabalho aqui apresentado resulta de uma pesquisa de doutorado, em fase final, cujo objetivo é investigar a história 

da formação de professores de Matemática no norte de Minas Gerais, no curso de licenciatura da atual Universidade 

Estadual de Montes Claros – UNIMONTES.  O período focalizado se estende da década de 1960 até a década de 1990. 

Nossa questão central de investigação é: “Como se deu o processo de formação de professores de matemática na região 

de Montes Claros, norte de Minas Gerais, no período de 1960 a 1990?”. Utilizamos a metodologia da História Oral, 

segundo os parâmetros do GHOEM – Grupo História Oral e Educação Matemática, integrando o projeto por ele 

desenvolvido de mapeamento da formação e atuação de professores de Matemática no Brasil. Construímos fontes a 

partir da oralidade por meio da realização de entrevistas com sujeitos envolvidos na criação do curso em questão, 

buscando apreender desses sujeitos, mediante suas memórias, os fazeres e saberes vivenciados em seu processo de 

formação. Além dos depoimentos, recorremos a fontes escritas/documentais. O exame das entrevistas realizadas até o 

momento nos mostra uma grande busca pela ampliação do quadro de professores graduados para atuar na educação 

básica e, também, que os alunos tornaram-se professores do curso/instituição que os havia formado. Acreditamos que 

nossa produção pode fornecer subsídios para a compreensão do processo de formação de professores de Matemática no 

norte de Minas Gerais e somar esforços para a construção da História da Educação no Estado e no Brasil. 

 

 

Material e Métodos  

As fontes mobilizadas em nossa investigação são de natureza diversificada. Entre elas estão: documentos da Diretoria 

de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH) e da Secretaria Geral da UNIMONTES; propostas pedagógicas e 

programas das disciplinas do curso de Matemática no período em foco; periódicos editados pela FAFIL e pela FUNM; 

jornais e legislação educacional da época; documentos produzidos por professores e alunos do curso tais como diários 

de classe, provas, notas de docentes, cadernos de antigos estudantes; acervo bibliográfico vinculado ao curso. No 

entanto, uma fonte central em nossa investigação é constituída pelos depoimentos de sujeitos vinculados ao curso de 

Matemática da UNIMONTES no período alvo da pesquisa. Para tanto, prestigiamos, em nosso trabalho, a metodologia 

da História Oral. 

 

Resultados/Discussão 

Em seus estudos, Núria Hanglei Cacete (2014) assinala que as Faculdades de Filosofia foram as primeiras 

instituições responsáveis pela formação de professores em nível superior, expandindo-se como instituições de caráter 

privado, consolidando o binômio expansão/privatização. O ensino superior brasileiro cresceu pela multiplicação do 

número dessas instituições e não pela ampliação dos núcleos universitários. Esse fato ratificou a tradição de escolas 

profissionais isoladas criadas pela pressão da sociedade que ambicionava o alcance a esse nível de ensino. 

Em Montes Claros não foi diferente... De acordo com nossos entrevistados, havia uma tensão e, em certa medida, 

uma pressão da sociedade, para que os professores que atuavam no ensino secundário, sem certificação para tal função, 

ampliassem sua formação, atendendo desse modo às imposições legais para o nível de atuação. O ensino secundário 

havia se democratizado e as classes médias pressionavam para o ingresso no ensino superior. Disse o professor Juvenal 

Caldeira Durães sobre os docentes de Matemática: 

Em 1968, os professores de Matemática, sem habilitação, que já lecionavam na cidade tiveram a ideia de criar o 

curso de Matemática de nível superior para regularizar suas situações. Até então fazíamos os cursos da CADES para 

obtermos autorização para lecionar.  Procuraram a então diretora da FAFIL, Sônia Quadros, que prontamente apoiou 

o grupo desde que uma comissão fosse criada para ajudar na concretização do curso. 

Podemos inferir que a criação da primeira instituição de ensino superior no norte de Minas pautou-se pelos interesses 

de uma elite intelectual constituída por pessoas que já tinham concluído cursos superiores em outras cidades e, ainda, 

por interesses de profissionais que já atuavam em instituições educacionais do município e que, naquele momento 

(1968) detinham prestígio social, poder político e econômico, pois, se mobilizaram, se organizaram e concretizaram o 



 

sonho de ingresso numa instituição de ensino superior com o intuito de obter, mais que formação, uma certificação para 

validar o exercício de sua função. 

Outra questão que merece destaque é que antes da criação do curso de licenciatura em Matemática, os professores 

faziam cursos da CADES para obter uma autorização para lecionar no ensino secundário. 

Em 1968, os professores de Matemática, sem habilitação, que já lecionavam na cidade tiveram a ideia de criar o 

curso de Matemática de nível superior para regularizar suas situações. Até então fazíamos os cursos da CADES para 

obtermos autorização para lecionar (excerto do depoimento do professor Juvenal Caldeira Durães). 

Esse depoimento corrobora os argumentos das professoras Ivete Maria Baraldi e Rosinéte Gaertner (2013) de que até 

o final dos anos 1970, a CADES serviu à educação brasileira realizando cursos de formação de professores para o 

ensino secundário, bem como, de preparação de outros profissionais da educação como diretores, orientadores 

educacionais, inspetores, secretários escolares. É importante salientar, ainda, que a CADES publicou obras específicas 

para a formação dos docentes do ensino secundário. 

 

Conclusão 

A partir dos relatos de nossos colaboradores, pudemos perceber que, no modelo de formação docente adotado, era 

enfatizada a formação matemática em detrimento da formação pedagógica; além disso, era priorizada a formação para a 

docência/ensino em relação à formação para a pesquisa. 

Nas narrativas dos professores formados nas décadas de 1980 e 1990, evidencia-se uma preocupação com o atual 

processo de formação de professores de Matemática no curso, já que alguns entrevistados disseram que hoje os alunos 

estão mais interessados em cursar a pós-graduação para ser pesquisadores. 

Conforme nossos colaboradores, a criação de uma Instituição Superior em 1964 foi muito importante para o 

desenvolvimento de Montes Claros, para o desenvolvimento regional, pois a cidade e a região eram consideradas, à 

época, como um grotão esquecido.  
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