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RESUMO

Esta pesquisa teve como propósito abordar a formação dos/as professores/as no município de Porto Velho
nas décadas de 1940 a 1980. Buscou ainda compreender quais os caminhos na história que este/as
profissionais percorreram no período estudado, assim como a importância deste/as para a constituição e
desenvolvimento do estado de Rondônia. Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa consistiu em:
Compreender aspectos da formação de professoras/es primários do município de Porto Velho, durante as
décadas de 1940 a 1980. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com ênfase na busca de escritos sobre a
temática nos mais diferentes suportes como livros, jornais, revistas, dissertações e teses. Os referenciais
localizados foram de suma importância para a elaboração deste trabalho de conclusão de curso, que após
lidos, devidamente fichados, contribuíram para conhecer aspectos relevantes no que concerne a formação
dos/as docentes. As mudanças sucedidas registradas na história da educação no que tange aos
professores/as primários/as, o curso do magistério e as experiências vivenciadas em suas práticas
escolares no estado, foram fatores que contribuíram diretamente para a formação dos primeiros
educadores do município estudado.

Palavras-chave: Professores/as. Educação em Rondônia. Formação Docente. História da Educação.
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ABSTRACT

This research had as purpose to approach the training of the teachers in the municipality of Porto Velho in
the decades of 1940 to 1980. It also sought to understand which paths in the history that these
professionals covered during the studied period, as well as the importance of this / to the constitution and
development of the state of Rondônia. In this sense, the general objective of this research consisted of:
Understanding aspects of the formation of primary teachers in the city of Porto Velho, during the decades
of 1940 to 1980. It is a bibliographical research, with emphasis on the search for writings on the themes
such as books, newspapers, magazines, dissertations and theses. The localized references were of great
importance for the preparation of this course completion work, which after reading, duly signed,
contributed to know relevant aspects regarding the training of teachers. The changes that occurred in the
history of education regarding primary teachers, the course of teaching and experiences in their school
practices in the state, were factors that directly contributed to the formation of the first educators of the
municipality studied.

Keywords: Teachers. Education in Rondônia. Teacher Training. History of Education.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste no resultado de um estudo que buscou conhecer

aspectos sobre a formação dos professores/as primários em Rondônia, iniciando na época em

que este ainda não se denominava estado. Na intencionalidade de compreender este processo

de construção adotamos como fonte os seguintes autores Gomes (2007); Dutra (2010); Gomes

e Pacífico (2014) entre outros que se dedicaram a explorar o início do processo educacional

no atual estado de Rondônia, pois falar de ensinos históricos nos remete aos grandes

protagonistas deste cenário como professores e alunos que construíram a identidade da

educação.

O recorte da pesquisa de 1940 a 1980 justifica-se pelo fato de neste interim

ocorrer o desmembramento de estados, culminando com a criação do Território Federal do

Guaporé que, posteriormente, foi elevado à categoria de estado, bem como a criação do

Departamento de Educação (1944) e de instituições escolares essenciais para formação tanto

de crianças quanto de professores.

A história da educação é demasiada importante para a construção da sociedade, os

aspectos históricos educacionais nos revelam como se formou a construção de saberes que

muitas vezes desconhecemos, pelo simples fato de não apropriarmo-nos de leituras sobre o

assunto ou pelo desinteresse para compreensão deste fato.

Desse modo é importante perceber que a temática da formação de professoras/es é

uma parte da história que não pode ser negligenciada, cujos profissionais são os protagonistas

essenciais do cenário educacional, pois sem este as escolas não teriam nenhum significado e a

troca de conhecimento jamais poderia ser efetivada.

Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa consistiu em: Compreender

aspectos da formação de professoras/es primários do município de Porto Velho, durante as

décadas de 1940 a 1980. E para alcançá-lo, os esforços foram direcionados nos seguintes

objetivos específicos: a) Localizar nomes de algumas/uns das/os professoras/es primários que

atuavam no estado no decorrer das décadas estudadas; b) Conhecer as instituições criadas

para formar estes profissionais e as transformações vivenciadas em suas experiências e

práticas docentes no município e no estado.

O interesse em adentrar no campo histórico da educação com foco na formação

das/os professoras/es teve início na pesquisa de iniciação científica (PIBIC), que oportunizou

vivenciar a experiência inicial de ser pesquisadora. Como se tratava de uma pesquisa histórica

foi possível entender como ela é fundamental para distinguir as rupturas com o passado e
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quais as melhorias alcançadas, bem como, as que se buscam. Neste contexto histórico sobre a

respectiva temática das/os professoras/es primários surgiram várias inquietações tendo como

questão norteadora a seguinte indagação: compreender o processo de formação dos

professores/as primários no estado de Rondônia mais precisamente em Porto Velho, partindo

desta surgiram outras que nos motivaram como: a) Quais as produções existentes no estado

sobre a temática? b) Quais as instituições que foram criadas no período delimitado destinadas

à formação dos professores/professoras primárias? c) O que temos registrado na história sobre

o ofício do professor primário e as situações vivenciadas nas escolas primárias de Rondônia

nas décadas de 1940 a 1980?

Compreende-se que a formação do educador é extremamente essencial para o

sucesso do aluno, porém este quesito está diretamente ligado com a sua formação, conforme

defende Saviani:

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e indiretamente, em cada
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente
pelo conjunto da humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo
conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado,
identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos
indivíduos da espécie humana para eles se tornarem humanos e, de outro
lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para
atingir esse objetivo. (SAVIANI, 1997, p. 17)

O Município de Porto Velho no processo de colonização apresentou a necessidade de

se abrir novas escolas e, posteriormente, a de formar professores para atuarem na “missão” de

instruir e educar as crianças. Porém para que isto se concretizasse foi necessário pensar em bases

sólidas para sua formação, principalmente para aqueles que atuavam nos anos iniciais, por

considerarmos um momento importante o início da vida escolar, como o começo do campo do

saber.
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA

Ao pensarmos em pesquisa logo vem a cabeça algumas indagações como: O que é

pesquisa? O que são métodos? O que são técnicas? Como fazer análise? Para nos ajudar a

respondê-las, quando consultamos o dicionário Houiass, por exemplo, este traz algumas

definições para pesquisa: investigação científica, artística, escolar; método: 1) procedimento,

técnica ou meio para atingir um objetivo; 2) processo organizado de pesquisa; 3) modo de

agir; metodologia: conjunto de métodos, princípios e regras empregados por uma atividade ou

disciplina e técnica: 1) conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência; 2) maneira

própria de realizar uma tarefa; análise: 1) estudo de diversas partes de um todo; 2)

investigação; exame.

Entendemos que nossa pesquisa se trata de uma investigação científica na área da

educação, com adoção de alguns procedimentos e técnicas para se atingir os objetivos

definidos e previstos inicialmente.

Os teóricos da área de metodologia científica também contribuíram para o

entendimento dos conceitos relativos a pesquisa. Percebemos que alguns autores divulgam

que pesquisa documental e pesquisa bibliográfica são sinônimas. Para outros, tanto a pesquisa

documental como a pesquisa bibliográfica têm os documentos como objeto de investigação.

No entanto, a partir da Escola dos Annales o conceito de documento foi ampliado e

atualmente ultrapassa a ideia de textos escritos e/ou impressos, tais como filmes, vídeos,

slides, fotografias, jornais, pôsteres, entre outros.

Esses documentos são utilizados como fontes de informações, indicações e

esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e servir de

prova para outras, de acordo com o interesse do pesquisador (FIGUEIREDO, 2007). Neste

sentido, entendemos que existe diferenças entre pesquisa documental e pesquisa bibliográfica.

Compreendemos então que nossa pesquisa é do tipo bibliográfica e documental

com suporte e fundamentação teórica da História Cultural, tendo como autor principal Roger

Chatier (1990) e teóricos como Gomes e Pacífico (2014), Gomes (2007) que deram

sustentabilidade para investigação na área da História da Educação e uso do jornal como

documento-fonte.

O desenvolvimento metodológico desta pesquisa ocorreu num primeiro momento

por meio do contato com os diversos textos, dissertações, teses, livros, artigos, contribuindo

assim para a pesquisa bibliográfica. Esse levantamento foi fundamental para toda pesquisa,
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pois segundo Gil (2002, p.44) “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

Para o registro do que fomos encontrando efetuamos anotações em um caderno

separando as informações coletadas por datas e de informações complementares que

considerávamos importantes. Essas informações foram registradas e repassadas para o

computador em uma pasta sempre no mesmo dia para que nenhum dado fosse perdido ou

mesmo um novo texto, uma data, a fim de não esquecer um ou outro detalhe.

A pesquisa documental também foi importante, pois nos possibilitou utilizar os

jornais como documentos e extrair deles informações sobre os professores.

O próximo passo da pesquisa consistiu então na consulta aos documentos

definidos como fontes primordiais: os jornais impressos, publicados e em circulação no

estado de Rondônia, nas décadas definidas. Foi necessário visitar o arquivo público localizado

na capital de Rondônia, onde tivemos contanto com os jornais e com o local definido para a

coleta dos dados que foram usados nesta pesquisa. Foram consultados três jornais, Guaporé e

Alto Madeira sendo estes dois nos documentos físicos localizados no acervo público da

capital e um jornal digitalizado, com grande parte disponibilizadas no próprio acervo e outra

parte no acervo da Biblioteca Nacional, cuja pesquisa foi feita pela internet e que foi adotado

neste trabalho final de curso.
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3 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM RONDÔNIA: BREVE
CONTEXTUALIZAÇÃO

Para entendermos sobre a história da educação do atual estado de Rondônia é

preciso retornar um pouco no tempo, pois no período de 1940 esta área estava sob a total

responsabilidade dos estados do Amazonas e Mato Grosso, já que as terras pertenciam a estes

estados, conforme podemos notar no mapa abaixo:

FIGURA 1 -Mapa referente Formação de Rondônia: Até 1943

Fonte: IBGE, 2018. Acesso em out.2018.

Na década de 1940, a convite de Aluízio Ferreira1, o presidente Getúlio Vargas

esteve em visita à Porto Velho, fato considerado por muitos historiadores como estratégico e

motivador para a decisão de se desmembrar dos estados do Amazonas e Mato Grosso a região

denominada de Guaporé, criando-se assim um Território Federal em 1943, como ilustrado no

mapa abaixo:

FIGURA 2 - Mapa ilustra a região destinada ao Território Federal do Guaporé a partir de
1943:

Fonte: http://www.historia-brasil.com/mapas/brasil-1944.htm. Acesso em out.2018.

1 Aluísio Pinheiro Ferreira, nasceu em Bragança Paulista, em 11 de maio de 1897 e faleceu no Rio de
Janeiro, em 1980. Foi um militar e político brasileiro que nacionalizou a Ferrovia Madeira-Mamoré e
atuou para a criação do então Território Federal do Guaporé (atual estado de Rondônia), sendo seu
rimeirogovernadorentre1943e1946. Fonte: http://www.afotorm.com.br/html/historia/rondonia/aluizio-
pimheiro-ferreira.html. Acesso em: nov.2018.

http://www.afotorm.com.br/html/historia/rondonia/aluizio-pimheiro-ferreira.html.
http://www.afotorm.com.br/html/historia/rondonia/aluizio-pimheiro-ferreira.html.
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Outra mudança ocorreu por meio da Lei Ordinária nº 2731, de 17 de fevereiro de

1956, alterando assim a denominação do Território Federal do Guaporé para Território

Federal de Rondônia, que por sua vez foi elevado a categoria de estado em 1982.

FIGURA 3 - Mapa do estado de Rondônia a partir de 1982

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia. Acesso em out.2018.

Com essa estrutura geográfica, até antes da divisão, a educação ficava sob a

responsabilidade de dois estados diferentes e com todas as mudanças na estrutura política e

administrativa, consequentemente, trouxe também impactos para a área educacional.

Percebemos assim que a história da educação se imbrica com a história do estado

que é repleta de muitos fatos entrelaçados de maneira marcante com a construção da Estrada

de Ferro Madeira-Mamoré. Nos registros históricos localizamos ênfase nos assassinatos aos

nativos da terra, na destruição da floresta, do espaço natural em busca do ouro, dos conflitos e

das lutas. Na busca pelas riquezas os colonizadores que no estado chegavam, viveram

“desastrosas aventuras de vida e morte no interior do vasto mundo da floresta e dos rios

Amazônicos” (FONSECA; TEIXEIRA, 2003, p. 34).

Entender a trajetória desta história no período estudado servirá, não para um

julgamento do ocorrido, mas sim para ampliar a possibilidade de se compreender como se deu

sua construção ao longo do tempo, especialmente por se tratar de uma região tão distante,

onde não havia estrada para facilitar o acesso que ocorria majoritariamente pelos rios Madeira,

Guaporé e Mamoré (GOMES, 2006).

O surto decisivo para a colonização permanente do Estado ocorreu a partir da

década de 1970. Com o grande fluxo migratório registrado nesta década, o Munícipio de

Porto Velho começou a bater sucessivos recordes de crescimento culminando com uma

https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio_Federal_de_Rond%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio_Federal_de_Rond%C3%B4nia
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autêntica explosão de expansão urbana na década de 1980 (FONSECA; TEIXEIRA, 2003, p.

34).

Vale destacar que antes do desmembramento o descuido com a área educacional

ainda era grande por parte do poder público, agravado por se encontrar sob a responsabilidade

de dois estados, cujos problemas só acresciam com a comunicação feita através de navegação

e muitos outros fatores que contribuíam de forma negativa para a área. Enquanto o estado se

exímia de tal incumbência, a igreja acabou se responsabilizando pela educação, contrariando

assim o que previa a Constituição da época:

A Constituição de 1937 diz que ao país era dever e direito natural oferecer a
educação integral às crianças. O Estado não seria estranho a esse dever,
colaborando, de maneira preponderante ou subsidiária, para o suprimento
das deficiências e lacunas da educação [...] (CHAGAS, 1978,p.20).

A religião acabava adotando a responsabilidade de levar o conhecimento a

população que habitava o Guaporé, visto que, além de transmitir uma educação formal

acabavam complementando esse conjunto de conhecimento englobando a catequese que era

uma de suas finalidades. “[...] não significava apenas uma forte ameaça à influência que ela

detinha no campo educacional, mas principalmente o comprometimento de sua primazia no

campo religioso e espiritual” (PACÍFICO; GOMES, 2014, p.92).

A constituição garantia os direitos, porém a realidade era totalmente oposta

quando falamos do Guaporé, começando pelo abandono que este sofria e também pelo fato de

não haver quem fiscalizasse o serviço de ensino, não seria estranho constatar um declínio

educacional diante deste contexto vivido.

O poder público aparentemente esquecia que nesta terra existiam pessoas que

precisavam de todos os amparos, tanto para se viver “bem” fisicamente, quanto para se

desenvolver em todos os aspectos. Porém, como tudo se tornava distante, não existiam meios

de comunicação mais viáveis, ou seja, tudo acontecia através da navegação, ficando bem mais

fácil justificar o esquecimento. As famílias que aqui chegavam vinham em busca de emprego,

se este existia, logo então, a terra seria um local “bom” de se viver.

Em contrapartida os que habitavam no Guaporé, mas que possuíam uma melhor

condição conseguia ver mais além, pois aqui o sistema educacional era um sistema

paupérrimo, as únicas ofertas que se tinha eram por parte da igreja. Em busca de uma

educação de qualidade para seus filhos, levavam estes para se formar fora do Guaporé.

Na educação ofertada pela igreja trabalhava-se o ensino da leitura e da

matemática, restringindo-se somente a estas disciplinas. Entretanto, a igreja agia nesta
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intenção com a finalidade de atingir o catecismo. Os trabalhadores assalariados acreditavam

que o emprego era o suficiente, porém os patrões buscavam investir mais na educação de seus

filhos levando-os para se aprimorarem em outras regiões do Brasil, o que entendemos fazer

parte de uma cultural totalmente elitizada, na qual privilégio é de uma pequena minoria. De

acordo com Chartier (1990, p. 128) “[...] a História da Cultura tal como era praticada nos

tempos antigos era uma história elitizada, tanto nos sujeitos como nos objetos estudados”.

Com a localidade em desenvolvimento todo este movimento acabava refletindo no

processo educacional, portanto advindo a necessidade de criar escolas, pois os filhos dos

trabalhadores necessitavam de um espaço formal de ensino. Na década de 1920 as escolas

particulares e públicas já estavam em atividades voltadas para instrução primária. Todavia

não havia um corpo docente qualificado para esta demanda e o Guaporé vivia uma situação

bem precária no âmbito educacional.

Segundo Pacífico e Gomes (2014, p.93) “Inferimos que a precariedade estava

tanto na falta de escolas como nas condições físicas e pedagógicas daquelas existentes, além

das condições materiais de existência dos trabalhadores da região, incluindo-se, no rol das

faltas, o problema da falta de pessoas habilitadas para o trabalho docente [...]”.

A educação formal não era vista como algo tão importante para a sociedade da

época, não existia aquela seriedade tanto por parte dos alunos, como dos professores. Os

mestres não eram tão exemplares, segundo o autor Hugo (1991), as professoras faltavam

muito e isto acabava acarretando mais ainda o percentual de educação de ensino negativa. De

acordo com Abnel Machado apud Gomes (2007) os pais mandavam seus filhos para escola,

mas infelizmente as crianças ficavam pelo meio do caminho.

No ano de 1932, Dom Francisco Xavier Rey, responsável pela prelazia de Guajará

Mirim (que ainda pertencia ao Mato Grosso), funda uma escola denominada de Santa

Terezinha que, posteriormente, passou a ser denominada de Colégio Nossa Senhora do

Calvário2. Funcionava inicialmente em regime de internato, destinada especificamente para

formação de meninas. As alunas vinham dos mais variados lugares e uma vez formadas

começaram a atuar como professoras, possivelmente tenha sido esta a primeira instituição

com caráter formativo para o exercício do magistério localizada na região do Guaporé.

Nesta mesma década, em 1933, na região do Guaporé, no município de Porto

Velho, teve início a construção de um prédio destinado à instruir e educar as mulheres com

oferta de curso Preliminar com 1ª, 2ª e 3ª séries; Curso Preparatório, Curso Elementar com 1º,

2 Sobre o Colégio Santa Terezinha/Colégio Nossa Senhora do Calvário conferir pesquisas de
Albuquerque (2006) Dutra (2010), Souza (2017), entre outros.
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2º e 3º ano e trabalhos manuais (PRADO 2017). Denominado de Instituto Maria Auxiliadora3,

efetivamente, só começou a funcionar em 1935, com 52 alunas e, posteriormente em 1937 “o

governador do Amazonas, Álvaro Maia, em visita a Porto Velho, sugere que o Colégio

Auxiliadora instale o curso Normal Rural” (ALBUQUERQUE, 2006, p.31), para formação de

professoras.

De acordo com Prado (2017, p.83-84):

[...] de 1937 a 1946, a escola denominou-se Escola Normal Rural Nossa
Senhora Auxiliadora com a Portaria Ministerial nº 378 de 10 de outubro de
1950 e ofertou os cursos: Jardim da Infância, que durou apenas o ano de
1937 e retornou em 1941; o Curso Normal de 1ª a 3ª séries, 84 surgindo a 3ª
apenas em 1940; o Curso Preliminar de 1ª a 2ª séries; Curso Elementar do 1º
ao 3º ano; Curso Preparatório, o qual tinha como foco capacitar as alunas
para adentrarem ao Curso Normal ou Ginasial; Curso Definitivo, do 1º ao 2º
ano e trabalhos manuais.

Ainda conforme Albuquerque (2006), as primeiras professoras diplomadas em

1941 pelo Curso Normal do Instituto Maria Auxiliadora foram: “Aurélia Banfield, Alzira

Moreira Lima, Iracema Cavalcante, Maria de Nazaré Zeed, Cristina Corinos, Maria da Silva

Santos e Maturina Cavalcante” (p. 32).

No decorrer deste estudo, percebemos que algumas professoras tiveram seu nome

marcado na história da educação e se tornaram reconhecidas. Na obra: A Mulher em Rondônia

(ALBUQUERQUE, 2006) ressalta algumas mulheres que desenvolveram um papel

importante em Rondônia, na constituição de um contexto que ficou no passado e na memória.

Uma das professoras é Aurélia Banfield, que segundo o autor, dentre todas as pesquisadas ela

foi a mais citada, até mesmo por pessoas mais jovens. Lembram-se da mesma, como a

professora, que cobrava respeito e disciplina. O Falecido Mizael Silva que também foi

professor, afirmou ser Banfield um patrimônio, um exemplo de professora para os mais

jovens, da qual fez parte da primeira turma de professoras formadas pelo Instituto Maria

Auxiliadora e no ano de 1942, já encontrava-se lecionando e dirigindo uma escola de nome

“Dr. Arthur Lacerda Pinheiro” (ALBUQUERQUE, 2006, p.32). Banfield é descendente dos

“barbadianos”, como eram chamados os negros que vieram de Barbados para ajudarem na

construção da Estrada de Ferro e muito contribuíram para vários setores que promoveram

desenvolvimento e progresso no estado. Sendo considerada por muitos pesquisadores como

3 Maiores aprofundamentos acerca do Instituto Maria Auxiliadora são localizados na dissertação de
Prado (2017).
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uma mulher que fez da sua profissão um verdadeiro Sacerdócio, nunca casou, mas como a

mesma afirmava: “Casei com o Magistério” (ALBUQUERQUE, 2006).

Outra instituição que na história da educação e na formação de professoras é

tomada como grande referencial para este estado é a escola Carmela Dutra4, pois foi através

desta que várias professoras deste obtiveram a formação necessária para se constituírem como

professoras. Um Colégio que hoje apesar de não mais atender as crianças, ainda existe e

oferta ensino médio, sendo considerado um exemplo de patrimônio que compõe o estado de

Rondônia.

Criada como Escola Normal Regional do Território Federal do Guaporé por meio

do Decreto n. 47 no ano de 1947, no início funcionava no prédio do Grupo Escolar Duque de

Caxias, localizado na Avenida Farquar, mas no ano subsequente já se planejava a construção

do futuro prédio, que para Gomes (2007, p. 114):

O futuro prédio deveria ser localizado na Avenida Farquar, sendo constatada,
a princípio e conforme Ofício n. 98 de 25 de fevereiro de 1948, a
necessidade de um prédio com capacidade para abrigar 80 alunas,
subdividido em dois ou três dormitórios, com instalações sanitárias, devendo
ter um pavimento apenas, em virtude de se tratar de um local fronteiro ao
campo de pouso da cidade (futuro aeroporto). Sendo assim, conforme o
relatório enviado ao Governador Frederico Trota, consideravam-se os
seguintes itens: capacidade da construção para 80 alunas; um pavimento;
média de ocupação útil de 8m2 por aluna; área aproximada de construção
650m2 ; o preço aproximado do m2 era de Cr$ 1.800 um mil e oitocentos
cruzeiros e a área aproximada do terreno era de 6 mil m2 . Finalizando, o
documento indicou ser o local da construção aprazível, bastante ventilado e
com excelente vista, portanto, bem adequado para o fim a que se destinaria

O projeto arquitetônico foi de autoria do engenheiro e arquiteto José Otino de

Freitas e a estrutura original baseava-se nas formas de um navio. Nas imagens abaixo

visualizamos o prédio da referida escola, na década de 1940 (à esquerda) e, posteriormente,

na década de 1980 (à direita) com algumas alterações na sua estrutura física:

FIGURA 4 - Prédio da Escola Carmela Dutra nas décadas de 1940 e 1980.

4 Sobre a história desta instituição escolar vale a pena conferir a dissertação de Pascoal Moreira.
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Fontes: https://www.gentedeopiniao.com.br/colunista/ivo-feitosa/escola-normal-do-guapore-hoje-
carmela-dutra-na-decada-40 e acervo iconográfico da Sepog.

Ao analisar o regimento interno do Curso Normal Regional, aprovado através de

Decreto n. 78 de 28 de abril de 1948, Pascoal de Aguiar Gomes (2007, p. 116) destaca que

este tinha como finalidade:

[...] prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias do
Território; desenvolver ou propagar os conhecimentos e técnicas relativas à
educação da infância; constituir-se como centro de cultura escolar e extra-
escolar de todo o Território, esforçando-se sempre por desenvolver a ação
conjunta em prol da carreira do professor primário.

Ainda de acordo com Gomes (2007, p. 116) o Curso Normal Regional Carmela

Dutra destinava-se

[..] a ministrar tão somente o primeiro ciclo do ensino normal, cuja duração
era de quatro anos. Situado em Porto Velho, sob o regime de internato
feminino, destinando-se a receber alunos de todos os pontos do Território, e
de externato misto, devendo o corpo docente ser constituído por professores
devidamente registrados no Ministério da Educação.

Dentre os primeiros alunos matriculados em 1948, destacamos os professores e

escritores, Abnael Machado de Lima e Lourival Chagas da Silva e para aqueles que

concluissem o Curso Normal Regional seria expedido um certificado de regente do Ensino

Primário.

Percorrendo ainda a linha do tempo para conhecermos as instituições que eram

responsáveis pela formação dos professores primários em Rondônia no período delimitado,

aponta Gomes (2007) que foi criada por meio do Decreto n. 189, de 14 de abril de 1951, com

sede na cidade de Porto Velho a Escola Normal do Guaporé que por sua vez estava

subordinada “[...] à Divisão de Educação, destinando-se a ministrar o Ciclo Ginasial do

Ensino Secundário e a formar professores primários, mantendo o ginasial de quatro anos e o

2º Ciclo Pedagógico, de três”, enquanto o Curso Normal Regional Carmela Dutra, estava

voltado para “[...] habilitar professores regentes do Ensino Primário, constituía o primeiro

ciclo da Escola Normal do Guaporé, à qual dava ingresso e ficava anexa”. (p. 123).

No tocante ao funcionamento do Curso Normal do Guaporé afirma Gomes (2007,

p. 124):

[...] funcionava inicialmente em regime de externato, apenas, e,
posteriormente, como externato e internato, beneficiando dessa forma
estudantes de outras localidades que não tinham recurso para manter-se em

https://www.gentedeopiniao.com.br/colunista/ivo-feitosa/escola-normal-do-guapore-hoje-carmela-dutra-na-decada-40
https://www.gentedeopiniao.com.br/colunista/ivo-feitosa/escola-normal-do-guapore-hoje-carmela-dutra-na-decada-40
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Porto Velho. Era parte integrante do Curso Normal do Guaporé o Curso
Normal Regional Carmela Dutra, em funcionamento desde 1948, constando
de quatro séries e destinados a formar regentes do ensino primário; o Ginásio
Presidente Vargas; e o curso do 2º Ciclo, também para a formação de
professores do ensino primário.

A iniciativa para instalação do curso do 2° Ciclo pedagógico foi feita a partir de

um ofício, encaminhado ao Diretor do INEP, o Professor Doutor Anísio Teixeira, em 20 de

janeiro de 1954, pela então diretora da Divisão de Educação, Professora Marise Magalhães da

Costa Castiel, cujo teor solicitava autorização para a instalação e funcionamento do Curso de

Formação de Professores Primários, com duração de três anos (GOMES, 2007):

A fim de que o INEP pudesse apreciar o pedido de autorização de
funcionamento do curso de formação de professores primários, foi solicitada
da Divisão de Educação a apresentação dos elementos exigidos pela Portaria
585, de 9 de dezembro de 1947, publicada no dia 15 de dezembro do mesmo
ano, informação contida no telegrama 133/1954, do INEP.

A resposta ao INEP, conforme constatou Gomes (2007) foi feita pelo então

Governador em exercício na época, Moacir de Miranda, comunicando via ofício que, para a

instalação do 2º Ciclo da escola, as exigências da Portaria ministerial tinham sido

devidamente cumpridas, anexando toda a documentação exigida, da qual destacamos a

relação do corpo docente responsável por ministrarem as disciplinas, cuja maioria, ressalta

Gomes (2007, p. 126), não possuíam formação adequada para o exercício do magistério, pois

atuavam em outras áreas como servidores do Território, citando os respectivos docentes e as

disciplinas: Enos Eduardo Lins (Português), Engenheiro Cândido Antônio Barbosa Bardalo

(Matemática), Médico Ary Tupinambá Pena Pinheiro (Anatomia e Fisiologia Humana),

Professora Marise Magalhães Costa Castiel (Cântico Orfeônico) , Médico Ernesto Laudelino

de Almeida (Física e Química), Professor registrado José Leôncio da Cunha (Desenho e Artes

Aplicados), Cléa Bringel Guerra (Educação Física e Recreação e Jogos), Professora Estela

Oliveira Paes (História do Brasil), José Bezerra Duarte (Geografia do Brasil).

Apesar de ter sido criada no ano de 1951, através do Dec. de nº 189 de 14/04/1951,

a Escola Normal do Guaporé sofreu várias mudanças no nome desta instituição de ensino, em

1964 conforme Dec. de nº 424 de 16/10/1964 passou a ser Colégio Normal Carmela Dutra,

ficando até o ano de 1977 quando mudou através do Dec. de nº 805 de 10/03/1977 para

Escola Territorial de 1º e 2º Graus Carmela Dutra e já em 1984 pelo Dec. de nº 2536 de
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8/11/1984 passou a ser Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra, onde perdura até os

dias de hoje5.

Por conta do processo colonizatório, a população começou a crescer nas décadas

de 1970 a 1980 em Rondônia e isso acabou refletindo no cenário educacional. Este período

também é marcado pela interiorização da Universidade Federal do Pará, graças à ação do

Projeto Rondon e pelos trabalhos realizados pelo Núcleo de Educação desta Universidade,

com a oferta de um curso de duração curta e plena de formação de professores em nível

médio. Este cenário se expandiu no início da década de 1980 com a criação da Universidade

Federal de Rondônia (UNIR) que passou a ser responsável pela formação de professores/as

em âmbito superior, com a oferta de um Curso de Pedagogia.

5 Esta informação encontra-se disponível na internet no endereço:
https://www.gentedeopiniao.com.br/colunista/ivo-feitosa/escola-normal-do-guapore-hoje-carmela-
dutra-na-decada-40. Acesso em outubro de 2018.

https://www.gentedeopiniao.com.br/colunista/ivo-feitosa/escola-normal-do-guapore-hoje-carmela-dutra-na-decada-40.
https://www.gentedeopiniao.com.br/colunista/ivo-feitosa/escola-normal-do-guapore-hoje-carmela-dutra-na-decada-40.
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4 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS: FORMAÇÃO DE
PROFESSORAS/ES EM PORTO VELHO/RO: DE 1940 A 1980

A partir do suporte teórico adquirido através de leituras e, ainda, dos dados

construídos e organizados passamos então para à análise e a verificação das categorias

utilizadas, pois acreditamos que a análise de dados é uma das fases do trabalho em que o

pesquisador partilha a consistência de sua pesquisa. Nesse contexto, tendo como objetivo

encontrar aportes teóricos que nos fornecessem informações referentes à temática da pesquisa,

optamos por visitar sites que nos trouxessem artigos, teses ou trabalhos de conclusão de

cursos, levando-se em consideração, inicialmente, os sites de instituições pertencentes a

região Norte.

A busca inicial ocorreu pelos trabalhos de conclusão de cursos (TCCs) produzidos

e disponibilizados no endereço eletrônico do Departamento de Ciências da Educação (DED),

Campus José Ribeiro Filho, no período de 2014 a 2017, conforme notamos no quadro abaixo:

QUADRO 01 – BUSCA NO SITE DO DED: ÊNFASE NOS TRABALHOS DE
CONCLUSÃO DE CURSOS (TCC’S): 2014 a 2017

PERÍODO DE
PUBLICAÇÃO

QUANTIDADE
DISPONÍVEL CONSTATAÇÃO

02/2014 5 TCC’s Não foram encontrados TCC’s referente à temática.

01/2015 11 TCC’s
01 TCC faz uma breve contextualização de
professores primários no Brasil.

02/2015 23 TCC’s Não foram encontrados TCC’s referente à temática.

02/2016 19 TCC’s Não foram encontrados TCC’s referente à temática.

02/2017 13 TCC’s Não foram encontrados TCC’s referente à temática.

Fonte: elaborado pela autora, 2018.

Uma primeira análise do quadro 01 nos chamou atenção para a quantidade de

TCCs pela escassez de trabalhos que façam referência a temática da formação de

professoras/es numa perspectiva histórica. Foram avaliados no total 71 TCC´S, porém, dentre
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estes somente um deles que é do no ano de 2015 traz uma breve contextualização a respeito

dos professores primários. No entanto, não há qualquer referência ao estado de Rondônia,

pois a contextualização é relatada de maneira geral sobre educadores do Brasil e o trabalho

enfatiza como foi o processo de formação destes, centrando-se de maneira breve a respeito da

escola de primeiras letras no império.

Posteriormente, a busca foi direcionada para o endereço eletrônico do Programa

de Pós-Graduação em Educação Escolar (PPGEE), Nível/Modalidade: Mestrado Profissional

(MEPE), da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) conforme ilustrado no quadro 02:

QUADRO 02 – SITE DO MEPE/PPGEE/UNIR: ÊNFASE NAS DISSERTAÇÕES DE
MESTRADO

PERÍODO DE
PUBLICAÇÃO

QUANTIDADE
DISPONÍVEL CONSTATAÇÃO

2014 19 dissertações
Não foram encontradas dissertações que fizessem
referente à temática.

2015 30 dissertações
Não foram encontradas dissertações que fizessem
referente à temática.

Fonte: elaborado pela autora, 2018.

No quadro 02 observamos que foi localizado um total de 57 dissertações avaliadas

e disponíveis no site do MEPE, nos anos de 2014 e 2015, porém nenhuma delas fazia

qualquer referência a educação do estado de Rondônia ou da capital Porto Velho nas datas

equivalentes a nossa pesquisa.

Como a UNIR oferta atualmente dois cursos em âmbito de mestrado na área da

educação, a busca foi realizada também no endereço eletrônico do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE), Nível: Mestrado Acadêmico, da Universidade Federal de

Rondônia (UNIR). No entanto, o repertório de dissertações está disponibilizado num arquivo

pelo nome dos autores, o que demandaria muito tempo diante do número de dissertações

publicadas e em virtude do tempo disponibilizado no curso para o desenvolvimento desta

pesquisa.

Optamos então, por consultar o site da Universidade Federal de Mato Grosso

(UFMT), por toda a contextualização feita inicialmente que aproximam os dois estados. No

endereço eletrônico do Programa de Pós-graduação em Educação utilizamos para fazer a
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busca palavras específicas ligadas a temática como: Guaporé, conforme ilustrado no quadro

03:

QUADRO 03 – SITE DO PPGE/UFMT: DISSERTAÇÕES E TESES (2011 a 2018)

PALAVRA-CHAVE
PERÍODO DE
PUBLICAÇÃO QUANTIDADE DISPONÍVEL

Guaporé 2017 1 dissertação

Rondônia
2012/2014 e

2015 3 dissertações
Escola
Normal 2017 1 dissertação

Fonte: elaborado pela autora, 2018.

Para endossar a pesquisa, optou-se ainda por fazer uma busca aleatória no site do

google no qual foi possível encontrar duas dissertações defendidas na UFMT no ano de 2007

e outra no ano de 2010, possivelmente não apareceu na busca no site do programa tendo em

vista que o mesmo só disponibiliza a partir de 2011.

A primeira, de autoria de Pascoal de Aguiar Gomes, com o título: “A educação

escolar no território federal do Guaporé 1943-1956”, o autor contextualiza todo a período

delimitado, enfatizando sobre as primeiras escolas construídas e sobre as primeiras

professoras formadas para exercerem o magistério. Retratou ainda sobre a dificuldade que o

estado enfrentava na área da educação e apresenta um estudo profundo sobre a escola

Carmela Dutra, enquanto instituição responsável pela formação de normalistas que passaram

a atuar no município de Porto Velho e em todo o estado de Rondônia.

Na segunda, defendida pelo pesquisador Paulo Sergio Dutra, em 2010, com título:

“Memórias de professoras negras no Guaporé: do silêncio à palavra”, que se concentrou em

“Palmilhar as circunstâncias da construção da história das professoras negras que atuaram na

Instrução Pública no Vale do Guaporé, como protagonistas da construção dos saberes dos

filhos da terra”, viajando na história, “nas passagens, nos feitos, nos fatos, nos acontecimentos

e nas dinâmicas em que “as gentes” daquelas paragens se fizeram.” (DUTRA, 2010, p. 50).

Foi possível ainda localizar no acervo de domínio público mais dois trabalhos

conforme elencados no quadro 04.Vale destacar que um destes refere-se a uma dissertação

defendida no Programa de Mestrado Acadêmico da UNIR, no ano de 2014:



30

QUADRO 04 – SÍTIO GOOGLE: ÊNFASE NA TEMÁTICA
PERÍODO DA
PUBLICAÇÃO TIPO/QUANTIDADE TÍTULO E AUTOR

2014 1Dissertação

A escola de Dom Francisco Xavier Rey:
história da
formação de professoras no Vale do
Guaporé Porto
Velho/RO.
Autor: Silvio Melo do Nascimento

2014 1 Artigo

A educação infantil em Porto Velho/RO do
século XX:
história e memória.
Autores: Juracy Machado Pacifico e Marco
Antônio de Oliveira Gomes

Fonte: elaborado pela autora, 2018.

No primeiro item do quadro 04 apresenta-se uma dissertação do ano de 2014 na

qual o autor enfatiza a formação das professoras formadas na escola de Dom Rey, no âmbito

da educação e do catolicismo, este narra as experiências das próprias professoras através de

depoimentos, reforçando sobre a importância destas profissionais para a sociedade e de como

a sociedade tinha respeito e admiração por elas, bem como da importância de Dom Francisco

Xavier Rey para sociedade do Guaporé. O segundo item, refere-se a um artigo que trata de

construir um retrospecto histórico do atendimento à educação infantil no início da colonização

do Estado de Rondônia, com recorte para o atendimento à Educação Infantil em Porto

Velho/RO, apresenta ainda relatos de professoras que no período de 1965 a 1998 ocuparam

funções na área técnico-pedagógica e docência na educação infantil no âmbito das secretarias

municipal e estadual de educação.

Percebe-se pela dificuldade em encontrar dados relativos ao tema aqui abordado,

bem como quanto a temática no campo da educação numa perspectiva histórica que é um

trabalho árduo obter ou ter acesso a documentos que retratam a história da educação do nosso

estado, o que nos leva a refletir sobre a importância de se investir mais em pesquisas desta

natureza.

Percebemos também que a história da educação do município de Porto Velho é

paralela à construção do estado, pois à medida que o estado foi crescendo surgiu também a

necessidade de se pensar na estrutura educacional ofertada, uma vez que as famílias vinham

na sua maioria da região nordeste para trabalhar na extração do látex. Esse processo

migratório, fez com que o número de crianças existentes no estado e no município fosse
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elevados de maneira expressiva, e é a partir deste que começam a emergência de se implantar

escolas e de se pensar na formação dos profissionais para atuarem nelas.

No trabalho de campo realizamos ainda uma coleta nas notícias sobre professoras

(es) primárias(os), publicadas no Jornal Alto Madeira entre os anos de 1970 a 1989, cujas

edições encontram-se disponíveis na Biblioteca Nacional Digital (BN Digital):

Foi utilizada a palavra chave “professora” para a busca que identificou 954

(novecentos e cinquenta e quatro) resultados; Especificamente, fez-se também a busca com a

palavra-chave “professora primária” e neste período obteve-se um resultado de três (3)

registros, sendo: uma no ano de 1976 (edição n.12304, p. 1); duas no ano de 1981 (edições

n.13856, p.3 e n.1388, p. 7).

Apesar de o foco ser professores primários, na leitura do material percebeu-se que

grande parte dos resultados localizados somente com a palavra-chave “professora” se referia a

professores primários. A leitura possibilitou também localizar o nome de professoras e

professores. O que possibilitou fazer então uma busca usando o nome específico de cada um

deles, como foi o caso da professora Marise Castiel:

Quando usamos a palavra chave “Marise Castiel” a busca nos apresenta 236

(duzentos e trinta e seis) resultados, compreendidos entres os anos de 1976 a 1984, nos

seguintes anos e edições:

a)Quatro (4) resultados no ano de 1976, nas edições de número: 12326, 12327,

12354, 12403, 12408.

b)Oitenta e oito (88) resultados no ano de 1981, nas edições de número: 13641,

13645, 13647, 13651, 13652 (3), 13653, 13360, 13661, 13662, 13663, 13666, 13667 (2),

13668, 13671, 13672 (2), 13673, 13676, 13677, 13678 (2), 13680, 13687, 13691, 13692,

13694, 13695, 13707, 13708 (2), 13714, 13732, 13733, 13737, 13738 (2), 13741, 13742,

13744, 13746, 13751, 13754, 13758, 13759 (2), 13760, 13779, 13788, 13791, 13801, 13805

(2), 13807, 13812, 13813, 13815 (3), 13816 (2), 13827, 13829, 13835, 13841, 13845, 13852B

(2), 13859, 13868, 13878, 13884, 13886, 13890A, 13893A, 13896A, 13898A, 13891B,

13892B, 13893B, 13899B, 13900, 13901, 13905, 13914, 13916.

c) Cento e quatro (104) resultados no ano de 1982, nas edições de número: 13919,

13925, 13928, 13943, 13948, 13949, 13954, 13955 (2), 13957 (2), 13958, 13960, 13963,

13967, 13973, 13980, 13982, 13985, 13988, 13989, 13990, 13993, 13994 (2), 13995 (2),

13996, 13997, 13998, 13999 (2), 14001 (2), 14002, 14004, 14008, 14013, 14015, 14016,

14017, 14021, 14023, 14029, 14030, 14033 (2), 14034, 14040, 14043, 14051 (2), 14054 (2),

14059, 14065, 14067, 14069, 14072, 14074A, 14083, 14085, 14088, 14092, 14094, 14103,
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14104 (3), 14113, 14118, 14125, 14126, 14127, 14132, 14133, 14135A, 14138A (2), 14138B,

14140B, 14141 (2), 14142, 14146, 14149, 14151, 14152 (3), 14153 (2), 14155, 14160(2),

14161 (2), 14162, 14164, 14166, 14167, 14169, 14171, 14180.

d)Vinte e seis (26) resultados no ano de 1983, nas edições de número: 14213,

14425, 1443, 14438, 1448, 14451, 14452, 14453, 14454, 14455, 14475, 14515, 14526, 14551,

14567, 14574, 14583, 14595 (2), 14626, 14652, 14662, 14664, 14688, 14678B, 14682.

e)Doze (12) resultados no ano de 1984, nas edições de número: 14690, 14696,

14698, 14704 (2), 14705, 14708, 14804, 14810, 14811, 14812, 14815.

Como o índice de informações coletadas foram superiores ao esperado, nos

dedicamos na análise sobre a professora Castiel. Isto se justifica pela sua atuação no estado de

Rondônia, cuja história se mistura com a história da educação deste estado, com participação

nos espaços de poder e contribuindo com capacitação para formar muitos professores

considerados leigos na época.

Marise Magalhães Costa Castiel chegou em Porto Velho no ano de 1947 e no

livro memorialístico “Professora Marise Castiel – Rondônia: Educação, Cultura, Política”,

escrito por sua filha Sandra Castiel Fernandes (2013), nota-se que assim que chegou nestas

terras, por ter influência política, Marise Castiel contribui e participou da criação da Escola

Normal denominada de “Carmela Dutra”.

Quando chegou a Rondônia, Marise Castiel já detinha uma formação como

pianista pelo Conservatório de Música Carlos Gomes no Pará, além de ter atuado como

orientadora educacional e professora de história do Brasil. Permaneceu na capital rondoniense

até 1999, quando veio a falecer. Seu legado para a história de Rondônia é muito rico, pois

atuou na educação, na cultura, na administração pública e na política, sendo uma peça

importante em cada um destes segmento (FERNANDES, 2013).

No livro de Fernandes (2013), que aborda a problemática da educação nas

décadas de 1960 e 1970, quando os recursos para a educação eram muito escassos para este

pedaço da região Amazônica, então esquecida pelo governo federal, para absorver centenas de

crianças, colocando-as em salas de aula, a professora Marise Castiel, capacitava professores

leigos, montava salas de aulas em tapiris, construídos para esse fim, conscientizava os pais a

encaminhá-las para a escola, para que assim se desse o processo de aprendizagem.

O professor e membro da Academia de Letras de Rondônia, Abnael Machado de

Lima, foi aluno da professora Marise Castiel, e na obra de Fernandes (2013) assim a descreve:
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[...] amiga estimada e devotada professora, cuja vida foi empenhada na
formação moral, ética e cívica dos seus discípulos e dos jovens; que buscou
fazer da escola um instrumento de formação integral de homens e mulheres
cônscios de seus deveres e obrigações para com a família, íntegros no
desempenho profissional e imprescindíveis ao desenvolvimento social.

Observamos no registro acima que no ano de 1982 o Jornal o Alto Madeira

registrou mais de cem vezes a palavra “Marise Castiel”, possivelmente, pelo fato de neste

período a professora ter se candidatado ao cargo de deputada estadual, da qual não obteve

êxito. Mas atuou na política como vereadora pelo município de Porto Velho.

Além do Jornal Alto Madeira, nos outros jornais consultados O Guaporé e o A

Tribuna também trazem muitos registros sobre os professores primários e sobre a Professora

Marise Castiel.
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5 CONCLUSÃO

A presente pesquisa nos possibilitou compreender como se deu o processo de construção

das instituições destinadas à formação das/os professoras/es no Município de Porto Velho e Rondônia

no período de (1940-1980).

Vimos que uma das primeiras instituições de formação voltada para o magistério que se

tem na história começou no Município de Guajará- Mirim, com iniciativa da igreja, pois Dom Rey em

suas viagens pelo Guaporé percebesse a ausência de escolas, diante deste dilema conversa com as

famílias sobre a importância de um espaço de ensino e solicitava aos pais que preparassem suas filhas,

pois cuidaria de tal problemática e, convocou por meio de cartas as futuras professoras para se

dedicarem a uma grande missão, visto que elas tinham como função retornar as suas localidades e

assumir as funções do magistério.

A educação no Guaporé enfrentou vários obstáculos no início do século XX, em razão de

que o estado não tinha nenhuma autonomia para se implantar um sistema de ensino de qualidade, uma

vez que vivia sob a égide dos estados de Amazonas e Mato Grosso, os mesmos pautavam suas

justificativas na distância, já que o meio de comunicação ocorria por navegação, e isto recaia no

ensino de maneira negativa, e por este motivo a igreja veio a contribuir com um ensino formal, e

dentro deste plano de ensino o catecismo já estava incluso.

As primeiras professoras qualificadas na escola criada por Dom Rey eram bem vistas pela

sociedade, pois conforme Dutra (2010) muitas delas assumiam a prefeitura na ausência do prefeito,

liam cartas e ficavam a par dos segredos de muitas pessoas, segredos estes que elas guardavam para si,

atuavam como evangelizadoras, juízas de paz nas decisões de divórcios, casamento e atuavam também

como uma espécie de conselheiras da comunidade.

As docentes obtiveram um lugar cativo na história do Guaporé. Estas desempenharam o

compromisso com a alfabetização e ainda se realizaram como professora, algo que elas sonhavam em

se tornar. Dom Rey, ao propiciar soluções para o Território como as escolas, modificou em realidade o

desejo das meninas de ter acesso à escola e se realizar profissionalmente. Porém mesmo diante da

formação das professoras, não elucidou a “deficiência” da educação, visto que, o número de

analfabetismo era bem acentuado na região norte, principalmente no Guaporé.

Entretanto no período de 1943 com formação do Território Federal a área educacional

passou por uma nova fase, com a criação do Departamento de ensino, que passou a promover

mudanças como o aumento do número de escolas, orientar e fiscalizar os espaços formais. Estas são

grandes conquistas já que anterior este período o ensino era bem mais decadente.

No tocante a formação de professoras/es, na cidade de Porto Velho, a partir de 1947

vimos criação de uma escola Normal cuja foco era melhor o processo de aprendizagem daquelas que

passariam a ensinar, pois até então não existia um curso considerado de qualidade na formação do
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Magistério, logo então, a finalidade consistiu em prover um corpo docente necessário para as escolas

primárias e desenvolver uma ação conjunta em prol da carreira do professor primário. A escola

Carmela Dutra foi considerada no período estudado como a “mais” apropriada para a formação do

docente neste contexto analisado, as crianças não eram submetidas tão novas ao exercício do

magistério como antes, houve novos critérios para se tornar um futuro professor, um fator marcante

neste período é que o educador não podia portar nenhum defeito físico. Os candidatos passavam por

fases de caráter eliminatórias, dentre do processo existiam as avaliações e no final de toda a burocracia,

eram contemplados somente 40 candidatos.

As Normalistas que marcaram a educação no Município de Porto Velho se fizeram

heroínas em salas de aulas, eram conhecidos como mestres que cobravam a disciplina e o respeito,

mesmo diante do declínio essas professoras desempenharam um excelente trabalho, fizeram de sua

missão um verdadeiro sacerdócio, permaneceram fortes e persistentes contribuindo, e dando o seu

melhor e executando o dom de ensinar. Algumas delas tiveram seu nome marcado na história como

Aurélia Banfield, que nunca casou, porém a mesma afirmava: “Casei com o Magistério”

(ALBUQUERQUE, 2006).

A pesquisa nos mostrou todos os percalços que historicamente marcaram esse contexto de

ensino, e sua grande importante para nossa atualidade, pois tem muitos aspectos que acabaram

refletindo na contemporaneidade, e outros que se romperam com o passar dos anos. Espero que esta

pesquisa possa motivar outros pesquisadores a mergulhar na história da educação e, possivelmente,

agregar novas descobertas, assim como também almejo que a investigação favoreça a compreensão

dos trilhos percorridos.
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ANEXOS
ANEXO 1 – AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO TCC NO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (DCED)
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ANEXO 2 – AUTORIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA
PUBLICAÇÃO DIGITAL NA BIBLIOTECA DA UNIR
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