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Introdução 

A pesquisa em História da Educação Matemática, quando comprometida com a 

contemporaneidade, abre uma possibilidade de diálogo entre a produção histórica e o 

presente, o dia-a-dia das salas de aula, a formação de professores nas universidades, 

dentre outras. Para isso, estabelece-se diálogo problematizador com a História, no qual 

questões do tipo – ‘por que organizamos o currículo de Matemática dessa forma?’, ‘por 

que determinados saberes matemáticos são válidos para o ensino em detrimento de 

outros?’, ‘por que enfrentamos dificuldades no ensino de Matemática?’, ‘por que as 

grades das licenciaturas são dessa forma?’ – são alguns dos pontos de partida. 

Nesse estudo, em andamento, buscamos compreender melhor a formação inicial 

do professor de Matemática em Minas Gerais, de uma perspectiva histórica. Queremos 

responder às seguintes indagações: ‘quando foi criado o primeiro curso de formação de 

professores de Matemática em Minas Gerais?’, ‘como se caracterizava esse curso?’, 

‘como a proposta curricular desse curso se relaciona (ou não) com as dos cursos 

atuais?’. 

Para isso, com o apoio de uma bolsista de iniciação científica1, realizamos 

visitas ao Arquivo Público Mineiro, ao Colégio Marconi2 e a Faculdade de Filosofia da 

UFMG. Nesses locais, boa parte dos documentos que dão subsídio ao presente estudo 

foi coletada. Além disso, realizamos uma revisão de literatura que, desafortunadamente, 

não se mostrou muito profícua. Bem pouco foi publicado sobre o tema em questão. 

Dadas as limitações de espaço, apresentaremos aqui uma breve descrição da 

criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Minas Gerais, e, mais 

especificamente, da primeira Licenciatura em Matemática de Minas Gerais. Buscaremos 

ainda, caracterizar esse identificando tanto as disciplinas quanto sua organização na 

grade curricular. Além disso, finalizaremos o artigo apresentando a perspectiva de 

alguns ex-alunos desse curso acerca do mesmo.  

                                                 
1 Diana Cenem dos Santos, bolsista do CNPq (PIBIC), na época. 
2 Infelizmente, devido a uma grande reforma em andamento, os documentos do Colégio não estavam 
disponíveis. Pretendemos retomar a busca na segunda parte da pesquisa. 



  

 

1 A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Minas Gerais 

A década de 30 foi marcada pela era Vargas, começada pela revolução de 1930, 

revolução liderada em parte pelo Estado de Minas Gerais e também pela grande crise 

financeira iniciada em 1929 nos Estados Unidos que repercutiu no Brasil e em Minas 

Gerais. Somadas essas dificuldades econômicas com as originadas com a revolução de 

1930, até dinheiro faltou em Belo Horizonte. Em 1934, uma Assembléia Constituinte 

renovou a Constituição, depois de quatro anos de ditadura militar e elegeu indiretamente 

o Presidente Getúlio Vargas. Em 1937, o golpe de Estado ocasiona o fechamento do 

Congresso, intervenções nos Estados, queima de bandeiras estaduais, censura e 

aposentadoria compulsória de funcionários. Novamente um governo ditatorial 

respaldado por uma Constituição outorgada e sustentado pelos militares. Nessa época, 

mais de dois terços da população de Minas Gerais era constituída de pessoas ligadas ao 

campo. Vivia-se em uma civilização agrária, pré-capitalista, onde a melhoria do nível 

intelectual das pessoas não era sentida como necessária e, portanto, objeto apenas de 

pressões aleatórias, sem maior apoio da opinião pública (Arquivos do Prof. Arthur 

Versiani, Biblioteca da FAFICH/UFMG). 

Com o Decreto 19851 de 1931, do Ministro Francisco Campos, pela primeira 

são apresentados os requisitos (ainda muito gerais) da estrutura básica para a 

constituição de uma universidade; 1) corpo administrativo; 2) locais (construções) e 

instalações adequadas; 3) o corpo docente; 4) corpo discente; 5) pesquisa. 

E os fins do ensino universitário ficaram assim definidos:  

Art. 1º - O ensino universitário tem como finalidade; elevar o nível 
da cultura geral; estimular a investigação científica em quaisquer 
domínios dos conhecimentos humanos; habilitar ao exercício de 
atividades que requerem preparo técnico e científico superior, 
concorrer, enfim, pela educação do indivíduo e da coletividade, pela 
harmonia de objetivos entre professores e estudantes e pelo 
aproveitamento de todas as atividades universitárias para, a grandeza 
da Nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade. 

Em 1931 é criada a Universidade de São Paulo e, dentro dela, a Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras. Essa escola nasceu dentro de altos padrões de organização e 

competência. Grande parte, a quase totalidade de seus principais professores, foi 

recrutada no exterior, principalmente na França. 

Em 1934, acontece a criação da Universidade do Distrito Federal, pelo Prefeito 

Pedro Ernesto, e sob a direção do Prof. Anísio Teixeira. Essa escola, com suas 



  

inovações e sua ênfase na atitude crítica e na pesquisa, foi o centro de grandes 

polêmicas e lutas de interesse, ficando o Ministro Gustavo Capanema com a Igreja 

Católica, em atitude de oposição, crítica e desejo de destruição da experiência, e do 

outro lado, um grupo grande de educadores e intelectuais, além de seus numerosos 

alunos, que lutavam pela sua continuidade. A Universidade durou apenas três anos, 

sustentada pelo presidente Getúlio Vargas, que necessitava da solidariedade e apoio 

político de Pedro Ernesto. Seu fechamento, em 1938, foi causa de grande decepção 

entre educadores progressistas e os intelectuais motivados em trabalhar por mudanças, 

que sentiam eles, a cada dia se tornavam mais prementes. De certo modo, como 

compensação aos educadores e intelectuais que apoiavam essa experiência, é que o 

Ministro Capanema baixou o Decreto-lei 1190 (Arquivos do Prof. Arthur Versiani, 

Biblioteca da FAFICH/UFMG). 

Ao tempo do ministro Gustavo Capanema, em 4 de abril de 1939, foi 

promulgado o Decreto - Lei federal n.° 1.190 que representou um passo importante no 

Ensino Superior no Brasil. Esse diploma legal estabelece as diretrizes para o ensino pela 

Faculdade Nacional de Filosofia, primeira escola superior do país federalmente 

constituída para o fim específico de formar professores e pesquisadores. 

Art. 1º - Serão os seguintes as suas finalidades: a) preparar 
trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades 
culturais de ordem desinteressada ou técnicas; b) preparar candidatos 
ao magistério do ensino secundário e normal; c) realizar pesquisas nos 
vários domínios da cultura, que constituíam objeto de seu ensino 
(BESSA apud DIAS, 1997: 58). 

Belo Horizonte, à época, era uma cidade relativamente pequena, com uma 

população menor do que um décimo da atual, pacata e relativamente isolada em sua 

posição central. Seu trânsito era fácil, poucos automóveis, todos importados, poucos 

ônibus, seu transporte urbano baseava-se principalmente nos bondes. Poucos jornais, 

número baixo de possuidores de aparelhos de recepção de rádio, por serem estes caros e 

importados. Poucos clubes recreativos. Pequeno número de livrarias, algumas com 

serviço regular d e importação de livros, principalmente da França (Arquivos do Prof. 

Arthur Versiani, Biblioteca da FAFICH/UFMG). 

Contudo, a capital mineira se encontrava em sintonia com os movimentos de sua 

época. Acompanhou todo o processo e esperava sua oportunidade. Depois de pouco 

mais de um século em que não houve nenhuma tentativa mais séria de organizar um 

sistema de ensino superior, começavam a surgir formulações e teses de educadores e 



  

líderes mais esclarecidos no sentido de que se fizesse algum planejamento. 

É nesse cenário político e cultural que, no início da década de 1930 (ano 1931), 

fundou-se em Belo Horizonte um estabelecimento destinado ao ensino da Arquitetura e 

no ao final da mesma década (1939), dão-se os primeiros passos para organizar a 

Faculdade de Filosofia de Minas Gerais. Ambos – como os demais estabelecimentos de 

Ensino Superior existentes – constituem frutos da iniciativa particular, depois mais ou 

menos amparados pelos poderes públicos. 

No Colégio Marconi, reconhecido reduto de pensadores preocupados com o 

rumos da educação mineira, um grupo de professores tais como: Vicenzo Spinelli, padre 

Clóvis de Souza e Silva, Braz Pellegrino, Artur Versiani Veloso, Orlando de Magalhães 

Carvalho, José Lourenço de Oliveira, Guilhermino César, Nivaldo Reis e Mário 

Casasanta que logo se reuniram e concentram no projeto de criação de uma escola do 

mesmo gênero, na capital mineira (DIAS, 1997:59). Em dezessete dias (21 de abril de 

1939), em data simbólica para o estado (Dia de Tiradentes, ícone da Inconfidência 

Mineira), realizam, no salão nobre da Casa d'Itália, Rua Tamoios, 341, em Belo 

Horizonte, a sessão magna de fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Minas Gerais, primeira no estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inauguração em Belo Horizonte de uma faculdade voltada para a formação de 

 

 
Ato da fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Minas Gerais. Da 
esquerda para a direita: professores Arthur Versiani Velloso, Braz Pellegrino, Lúcio 
José dos Santos, Padre Clóvis Sousa e Silva e José Lourenço de Oliveira (Fonte: 

Arquivos do Prof. Arthur Versiani, Biblioteca da FAFICH/UFMG). 



  

professores – algo distinto do já tradicional trio Engenharia, Medicina e Direito – ou 

seja, de um lugar para o estudo de disciplinas básicas, foi fruto do sonho de alguns 

visionários. Decorridos mais quinze dias, a 6 de maio de 1939, instalam solenemente a 

Faculdade, proclamam o seu Diretor, Dr. Lúcio José dos Santos, e indicam o seu 

primeiro Conselho Técnico Administrativo, constituindo-se dos professores padre 

Clóvis de Souza e Silva, José Lourenço de Oliveira, Braz Pellegrino e Artur Versiani 

Veloso. Conselho este com as atribuições de redigir o Regimento, estruturar cursos e 

currículos de graduação, organizar o corpo docente, fazer funcionar logo cursos de 

preparação para os exames vestibulares e elaborar o processo de pedido de autorização 

federal para funcionamento. Todas essas medidas foram tomadas para o pedido de 

autorização de funcionamento, dirigido ao governo federal, requerimento esse datado de 

25 de maio de 1939. A direção da Faculdade contou com a infra-estrutura administrativa 

e a boa vontade dos professores e funcionários do Colégio Marconi, que teve assim, um 

papel decisivo na efetiva instalação do novo estabelecimento (DIAS, 1997: 260). 

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Minas Gerais foi fundada com 

grandes ligações com a casa d’Itália e com o Colégio Marconi. Os primeiros 

vestibulares realizados em 1941, o foram na casa d’Itália que funcionava à Rua dos 

Tamoios. O pessoal encarregado pelo governo italiano de difundir a cultura italiana em 

nosso meio deu à Faculdade todo seu apoio. 

Relatam-se extremas dificuldades burocráticas até que alcançasse o 

reconhecimento. Em 10 de outubro de 1940 é que se logrou a aprovação dos estatutos. E 

a 5 de novembro do mesmo ano, expediu-se o decreto-lei n° 6.486, dispondo sobre a 

autorização para começar a funcionar (DIAS, 1997, 260). 

Tudo isso se faz sob regime de inspeção prévia, com a assistência e fiscalização 

do Prof. Thiers Martins Moreira. Vem afinal o Decreto de autorização, n.° 6486, dezoito 

meses após, a 5 de novembro de 1940, iniciando-se o funcionamento dos cursos em 

março de 1941. Como escola isolada de Ensino Superior, estava efetivamente criada em 

Belo Horizonte a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 

A sua autorização de funcionamento se fez por meio do Decreto Federal nº. 6486 

de 5 de novembro de 1940 e o reconhecimento dos cursos se deu pelos Decretos nº. 

2082 de 5 de março de 1946 e de nº. 23 841 de 14 de outubro de 1947. Após um 

percurso de quase 10 anos de efetivo exercício, a Faculdade de Filosofia se incorporou à 

então denominada Universidade de Minas Gerais (Arquivo Público Mineiro, Carta 



  

destinada ao Exmo. Sr. Interventor Federal, Março de 1946). 

Haddad (apud DIAS, 1997, p.262) divide o percurso da desta faculdade da 

seguinte forma:  

1º período - de 1939 a 1942 - da criação da Faculdade de Filosofia até 
sua transferência para as instalações da Escola Normal Modelo, 
momento que marca sua desvinculação da Casa d'Itália;  
2º período - de 1942 a 1946 - que se caracteriza pelo esforço da 
direção da Escola em conseguir seu reconhecimento pelo Governo 
Federal e o patrimônio constituído em apólices do Governo Estadual, 
condições para sua afirmação institucional; 
3º período - de 1946 a 1952 - quando a Faculdade já apresenta 
melhores condições para seu funcionamento e é incorporada à 
Universidade de Minas Gerais, cuja federalização ocorre também 
nesse período;  
4° período - de 1952 a 1966 - período no qual se consolida a 
experiência da Faculdade de Filosofia até o início de seu 
desmembramento. 

 

O Curso de Matemática assim como os de Filosofia, Letras, Geografia e 

História, Ciências Sociais, História Natural, Física, Química e Pedagogia eram 

estruturados com a duração de três anos e formavam os bacharéis. Esses concluintes 

tinham o direito à matrícula no Curso de Didática, que lhes conferiria o título de 

Licenciados. O Curso de Didática começou a funcionar em 1944, época em que os 

primeiros bacharéis foram formados (Anuário da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Minas Gerais, 1956, p.11,15). 

 Em 1966, com a reforma universitária, são criados os diversos Institutos 

Básicos e as Faculdades, e o Departamento de Filosofia passa a integrar a atual 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Em 1990, é inaugurado o prédio da 

FAFICH no Campus da Pampulha, sede atual do Departamento (Anuário da Faculdade 

de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, 1956, p.10). 

Alguns professores, hoje já falecidos, contribuíram de forma marcante para a 

constituição do perfil do curso e para a formação de outros professores: o prof. Pe. 

Henrique de Lima Vaz (1921-2002), que consolidou o estudo do idealismo alemão 

como área forte de pesquisa no departamento; o Prof. Sylvio Barata Vianna (1913-

1998), o primeiro a atuar na área de Filosofia Grega; o Prof. Luiz de Carvalho Bicalho 

(1920-1994), um exemplo de aliança entre indagação filosófica e prática política; a 

Profa. Sônia Viegas (1944-1989), que soube como poucos fazer filosofia numa 

linguagem inteligível para não especialistas, e o Prof. Moacyr Laterza (1928-2004), um 



  

dos animadores (no sentido próprio, de dar alma a algo) da área de Estética (Anuário da 

Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, 1956). 

Uma das principais dificuldades encontradas pela Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e pela Universidade do Distrito Federal, 

também foi enfrentada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Minas Gerais: 

os cursos de formação de professores não despertavam maior interesse.  

Nos seis cursos que funcionaram na primeira turma (Filosofia, Matemática, 

Geografia e História, Ciências Sociais, Letras Clássicas e Letras Neolatinas) em Belo 

Horizonte, se matricularam cerca de trinta alunos, apenas dezessete se bacharelaram três 

anos depois. Os professores, e logo em seguida os próprios alunos, começaram a 

desenvolver uma campanha junto às escolas secundárias, no sentido de ampliar o 

número de candidatos aos cursos da Faculdade. Contudo, as turmas continuaram 

pequenas por muitos anos, com candidatos em números variáveis a cada ano, exceto nos 

cursos de Geografia e História e Letras Clássicas e Neolatinas, onde se nota tendência a 

aumento pequeno progressivo no número de matriculados, sujeito a irregularidades 

(Aula inaugural proferida no dia 14 de março de 1990, arquivos do Prof. Arthur Versiani 

Velloso, FAFICH/UFMG). 

No final da década de 1940, a Faculdade almejava entrar para a Universidade de 

Minas Gerais, porém, como não dispunha de patrimônio, tal fato não se concretizava. O 

governo do Estado, que acenara com a possibilidade de algum apoio se fosse trocada a 

direção da Escola e ela se mudasse do Colégio Marconi, só veio a efetivar a promessa 

em 1948 depois de receber uma importância em apólices, fato que permitiu sua 

integração à Universidade de Minas Gerais (Arquivos do Prof. Arthur Versiani Velloso, 

FAFICH/UFMG). 

Ao contrário das escolas técnico-profissionalizantes, a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras teve, desde seu início, de buscar alguma coisa que a fizesse 

reconhecer seus membros, apesar das diferenças que os separavam (o professor fazia 

uma pequena comparação entre o ensino profissionalizante com o ensino superior da 

faculdade). De fato, ao contrário do que acontecia em outras escolas, onde as disciplinas 

estavam presentes como instrumentos para a formação do técnico profissional, na 

Faculdade, as disciplinas estavam presentes pelo seu valor intrínseco, pelo seu próprio e 

substancial valor. A diversidade de cursos – de Filosofia, de Ciências (Matemática, 

Física, química, História Natural, Biologia, Antropologia, Sociologia, Política, 



  

economia, Geografia, história, Estatística, Psicologia) e de Letras (Língua e Literatura 

Grega e Latina, Portuguesa, Espanhola, Francesa, italiana, Alemã, Literaturas 

brasileiras, Hispano-americana, Anglo-americana, Filologia) – colocava, no mesmo 

espaço físico, pessoas com interesses culturais, na aparência, radicalmente diferentes, 

com orientações de espírito muito divergentes (Arquivos do Prof. Arthur Versiani 

Velloso, FAFICH/UFMG). 

A Faculdade de Filosofia possuía ainda um Diretório Acadêmico, fundado no dia 

7 de maio de 1941, e tinha por finalidade representar o corpo discente da Escola perante 

os poderes públicos, promover o aprimoramento cultural dos alunos e colaborar com a 

Direção da Faculdade. Esse diretório era composto de três órgãos: Diretoria, integrada 

por nove membros, eleitos anualmente, Conselho de Representantes, constituído de um 

aluno de cada série dos cursos da Faculdade, e Assembléia Geral que abrange todos os 

alunos. O Diretório Acadêmico filia-se também à União Estadual dos Estudantes, à 

União Nacional dos Estudantes e ao Diretório Central dos Estudantes (Anuário da 

Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, 1956, p.10).  

Em 1946, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Minas Gerais 

compreendia quatro secções fundamentais; Seção de Filosofia, Seção de Ciências, 

Seção de Letras, Seção de Pedagogia e uma seção especial de Didática. Essas seções 

ofereciam subsídios para os seguintes cursos: Filosofia, Matemática, Física, Química, 

História Natural, Geografia e História, Ciências Sociais, Letras Clássicas, Letras Neo-

Latinas, Letras Anglo-Germânicas, Pedagogia e Didática (Anuário da Faculdade de 

Filosofia da Universidade de Minas Gerais, 1956, p.10). 

No inicio a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras funcionou em salas 

improvisadas no 18º e 19º andar do Edifício Acaiaca no centro de Belo Horizonte, o que 

não foi muito apropriado. A partir de 1960 passou a funcionar em um prédio próprio da 

Universidade situado na Rua Carangola. 

O processo de seleção para entrar na Faculdade sempre foi o vestibular. Esse 

vestibular constava de prova escrita de Português e Matemática e prova oral de 

Matemática e não era concorrido, o número de vagas era em torno de 30 e sempre 

superior ao número de candidatos. Pelas entrevistas realizadas é notável que naquela 

época os interessados em fazer um curso específico de Matemática e tornarem 

professores eram pessoas que já trabalhavam em salas de aula ou que tinham vocação 

para a licenciatura. Isso pode ser confirmado pelas falas do Professor Carlos Afonso 



  

quando diz “que não saberia fazer outra coisa a não ser dar aulas” e da Professora 

Giselda que diz “que a melhor coisa pra ela é ver o aluno aprender e que está 

brilhando por ai”. 

O vestibular acontecia uma vez por ano, sempre no início, a estrutura do curso 

era semestral e acontecia no turno da manhã. Algumas disciplinas de Física eram 

realizadas no turno da noite. 

Como o curso adotava o modelo 3 + 1, os três primeiros anos os alunos 

estudavam somente matérias específicas de Matemática e tinham a formação de 

bacharelado. E não havia professores formados em Matemática. Os professores que 

lecionavam no curso nos três primeiros anos em sua maioria eram Engenheiros 

formados na Escola de Engenharia e no último ano que era voltado para a didática os 

professores que lecionavam eram formados em Pedagogia, Administração, Filosofia e 

Psicologia. Alguns destes professores não se dedicavam somente a Faculdade, 

trabalhavam também como Engenheiros. 

Os nomes dos professores de Matemática mais lembrados foram: Miguel 

Maurício da Rocha, Edmundo Dantas, Mário de Oliveira, Augusto de Farias, Ulisses 

Carneiro, Epaminondas Lage, Aristides Barreto, Cristóvão Colombo dos Santos, Rui 

Togeiro. E os de didática foram: Alaíde Lisboa, Henrique Morandi, Ione Scarpelli, Luis 

de Bessa e Arthur Versiani Velloso que lecionou aulas de Filosofia. 

As aulas eram sempre expositivas, algumas aulas de física foram realizadas em 

laboratórios. Os materiais adotados eram sempre apostilas e alguns livros. Segundo o 

Professor Carlos Afonso os alunos estudavam muito pelas anotações feitas em sala de 

aula e pelas apostilas. Os livros ficavam mais como referências bibliográficas e citou 

alguns exemplos dos livros usados na época: livros de cálculo - Courrant, Apostol, 

Franville, livros da coleção Schaum’s - álgebra, álgebra linear, geometria analítica. 

Todos os Professores entrevistados tiveram facilidade para encontrar lugar para 

trabalhar e disseram que os colegas que formaram juntos tiveram a mesma facilidade. 

Naquela época havia uma escassez de Professores de Matemática e a única dificuldade 

foi quando alguns alunos da Escola de Engenharia também tentavam a mesma vaga.  

 

O curso de Matemática na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

O curso de Matemática funcionava na Seção de Ciências, tinha a duração de três 

anos para formar bacharelado e um ano para cadeiras de didática. As disciplinas eram 



  

divididas da seguinte forma: 

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª série 
 

Análise Matemática 

Geometria Analítica e 
Projetiva 

Física Geral e 
Experimental 

 

Análise 
Matemática 

Geometria 
Descritiva  

Complementos de 
Geometria 

Mecânica racional 

Física Geral e 
Experimental 

 

Análise Superior 

Geometria Superior 

Física Matemática  

Mecânica 

 

Curso de Didática: 

Didática Geral 

Didática Especial 

Psicologia Educacional 

Administração Escolar 

Fundamentos Biológicos 
da Educação 

Fundamentos Sociológicos 
da Educação 

Quadro 1. Estrutura curricular do curso de Matemática da Fac. Fil. Ciências e Letras de Minas 
Gerais 

Para efeitos de comparação, apresentamos a seguir a grade curricular do curso de 

Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo 

(USP) e com o curso da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi). Selecionamos esses 

cursos por serem os pioneiros no país. 

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª série 
 

Análise Matemática (1ª 
parte) 

Geometria (Analítica e 
Projetiva) 

Física Geral e 
Experimental (1ª parte) 

Cálculo Vetorial 

 

Análise Matemática (2ª 
parte) 

Mecânica racional 

Física Geral e 
Experimental (2ª parte) 

 

Análise Matemática 
(3ª parte) 

Geometria Superior 

História da 
Matemática 

 

Curso de 
Didática: 

(não dispomos de 
detalhes) 

Quadro 2. Estrutura curricular do curso de Matemática da Fac. Fil. Ciências e Letras da USP 
(Fonte: SILVA, 2000, anexos) 

1º ano 2ª Série 3ª Série 4ª série 



  

 

Análise Matemática  

Geometria Analítica e 
Projetiva 

Física Geral e 
Experimental (1ª parte) 

 

 

Análise Matemática  

Mecânica racional 

Geometria Descritiva  

Complementos de 
Geometria 

 

Análise 
Superior  

Geometria 
Superior 

Física 
Matemática 

Mecânica 
Celeste 

 

Curso de Didática: 

Didática Geral 

Didática Especial 

Psicologia Educacional 

Administração Escolar 

Fundamentos Biológicos da 
Educação 

Fundamentos 
Sociobiológicos da 
Educação 

Quadro 3. Estrutura curricular do curso de Matemática da Faculdade Nacional de Filosofia 
(Fonte: SILVA, 2002, p.109-113) 

 

Podemos observar que existem semelhanças entre as grades do curso de 

Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Minas Gerais (FFCLMG) e 

a dos outros dois cursos. Na verdade, poder-se-ia dizer que o primeiro foi construído a 

partir das matrizes curriculares dos demais.  

A tendência do “3+1”3 é forte e se manteve quase intacta até poucos anos atrás. 

Apenas com a legislação de 2002, as universidades são obrigadas e repensar a estrutura 

de seus cursos de Licenciatura. 

 

Sobre o ingresso na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Minas Gerais 

Para ingressar no concurso de habilitação à primeira série dos diversos cursos da 

Faculdade haviam diversos critérios requeridos. Poderiam se candidatar às vagas: 

aqueles que tivessem concluído o curso secundário, sob quaisquer regimes legais; 

tivessem concluído ‘qualquer' modalidade de curso complementar; portadores de 

certificado de conclusão da terceira série clássica ou científica; portadores de diploma, 

registrado na Diretoria de Ensino Superior e expedido por qualquer curso superior, 

oficial ou reconhecido; sacerdotes, religiosos e ministros de culto, que tenham 

concluído regularmente os estudos em seminário idôneo; professores já definitivamente 

registrados na Diretoria do Ensino Secundário, com exercício eficiente por mais de três 

                                                 
3 Três anos de disciplinas matemáticas e um último ano de didática. Ao final do terceiro ano, o aluno se 
forma bacharel em Matemática. Apenas os que desejarem se tornar professores dessa disciplina cursam as 
disciplinas do quarto ano. 



  

anos nas disciplinas do curso em que pretendam matricular-se; autores de trabalhos 

publicados em livro, considerados de excepcional valor pelo Conselho Técnico 

Administrativo da Faculdade, no curso correspondente ao assunto científico, literário, 

filosófico ou pedagógico em apreço (c p. 21). 

O concurso de habilitação constava de prova escrita e prova oral ministradas por 

bancas examinadoras constituídas por três examinadores; sendo um professor 

catedrático da Faculdade e dois, outros, que podem ser estranhos a ela, mas sempre de 

notória competência na especialidade (Anuário da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Minas Gerais, 1956, p.25). O vestibular não era concorrido, o número 

de vagas era em torno de 30 e sempre superior ao número de candidatos.  

 

Sobre a avaliação no curso de Matemática 

Segundo as informações localizadas em documentos dos Arquivos do Prof. 

Arthur Versiani Velloso (FAFICH/UFMG) e no Anuário da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Minas Gerais (1956), os alunos eram avaliados mensalmente por meio 

de trabalhos práticos, argüições e outros exercícios. A média desses trabalhos, além de 

representar uma das condições necessárias para que o aluno prestasse as provas parciais, 

era computada na aprovação final, após a apuração do resultado do exame oral ou após 

a verificação de que o aluno logrou média sete, no mínimo, nas provas parciais. 

As provas parciais eram aplicadas aos alunos que obtivessem, em cada semestre, 

média igualou superior a cinco em trabalhos práticos, argüições, aulas e outros 

exercícios realizados para cada disciplina e que contasse, em cada semestre, com pelo 

menos 70% de freqüência em relação ao total das aulas teóricas e práticas, dadas em 

cada disciplina. 

Ao final de cada ano, o aluno se submetia ao exame oral ou prático-oral. Para 

isso, precisava ter freqüência de 70%, às aulas teóricas e práticas dadas, no ano letivo, 

em cada disciplina; lograr, nas provas parciais, média igualou superior a cinco e inferior 

a sete e apresentar requerimento de inscrição isento de selo, endereçado ao Diretor da 

Faculdade.  

Havia ainda a possibilidade de se prestar um exame completo. Para isso, além da 

freqüência e do requerimento, bastava ter nota igual ou superior a três e inferior a cinco 

na disciplina. Tal exame envolvia prova escrita e prova oral ou prático-oral. 



  

Caso o aluno tivesse sido reprovado por média, em primeira época, em uma ou 

duas disciplinas; não tenha realizado, por motivo justo, os exames de primeira época, 

ou, conte com uma permissão da Congregação da Faculdade, poderia requerer um 

exame de segunda época. Esses exames eram independentes das atividades, escolares do 

ano e constavam de prova escrita e prova oral ou prático-oral.  

 O curso admitia também o regime de dependência em uma ou duas disciplinas 

(ou cadeiras como se denominava) da série anterior. 

A promoção acontecia quando o aluno que alcançasse média igual ou superior a 

sete nas provas parciais de cada disciplina. Contudo, a média mínima de aprovação na 

série era cinco. No exame oral, ela era extraída com base nos seguintes elementos: 

somava-se a nota que for atribuída ao aluno, a média das provas parciais, dividindo-se o 

total por dois; ao resultado assim, obtido, que deveria ser, no mínimo cinco, adicionava-

se a média dos trabalhos de estágio realizados no ano, dividindo-se o total por dois. Nos 

exames completos e de segunda época, resulta da média obtida no conjunto das duas 

provas que os compõem. 

 

A formação do professor de Matemática na FFCLMG na perspectiva de alguns ex-

alunos 

 Até o momento, embora tenhamos realizado intensas buscas no Arquivo Público 

Mineiro, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFMG e revisado a literatura 

na área, bem pouco encontramos acerca das condições nas quais o curso de Matemática 

acontecia, sobre seus professores e a formação dos professores. 

 Nesse sentido, procuramos localizar alguns ex-alunos (uma vez que a maioria 

dos professores já era falecido). 

 Apresentaremos aqui algumas ideias expressas por Reginaldo Naves de Souza 

Lima, Carlos Afonso Rego e Alceu dos Santos Mazzieiro. O primeiro ingressou no 

curso de Matemática em 1953, Alceu em 1959 e Carlos Afonso em 1961. 

As salas não eram grandes, porém, como o número de alunos era muito pequeno 

(quatro ou cinco, às vezes menos), não se tornavam desconfortáveis. Contudo, é 

possível observar pela perspectiva dos entrevistados que essa estrutura vai sendo 

construída ao longo dos anos, ou seja, o início não aconteceu em um local plenamente 

organizado para as atividades a que se destinava. 

De início, completamente improvisada, funcionava em salas do 18º e 



  

19º andares do Edifico Acaiaca. Em 1960 passou a funcionar no 

Edifício próprio situado na Rua Carangola (Alceu dos Santos 
Mazzieiro). 

Era na Rua Carangola, onde hoje funciona alguma coisa da 

prefeitura. Era um prédio de ou 9 andares e tinha uma característica 

muito interessante porque a Faculdade de Filosofia funcionava como 

uma universidade, todos os cursos que não Engenharia, Medicina, 

Arquitetura eram lá. Então Física, Química, Matemática, História, 

Geografia, Filosofia, Psicologia, Letras tudo isso funcionava no 

mesmo prédio, era uma convivência bastante rica muito interessante. 

Os cursos de Matemática e Física tinham aulas no 3º andar. Quando 

eu estudei lá já era UMG (Carlos Afonso Rego, entrevista). 

O curso funcionava pela manhã e, em algumas ocasiões, houve aulas à noite. 

Embora a maioria dos professores que lecionavam nessa época fossem engenheiros, 

gradativamente, alguns professores formados em cursos de Matemática, começaram a 

fazer parte do corpo docente. 

Nos três primeiro anos, predominavam professores formados em 

Engenharia que se dedicavam a dar aulas simultaneamente na Escola 

de Engenharia e na Faculdade de Filosofia. No quarto ano, 

professores especializados em matérias como Didática Geral, 

Didática Especial, Filosofia, Administração Escolar e Psicologia 

(Alceu dos Santos Mazzieiro, entrevista). 

Todos os professores de Minas Gerais. Da área de Matemática, a 

maioria era da Escola de Engenharia. Os outros eram da própria 

Faculdade de Filosofia. O Miguel Maurício e tinha outro que não 

consigo me lembrar o nome eram professores que também davam aula 
na Universidade de Ouro Preto [...] Que eu saiba somente o Morandi, 

Alaíde e Ione não eram engenheiros. O Morandi era licenciado em 

Matemática, a Alaíde e a Ione eram pedagogas  (Carlos Afonso Rego, 
entrevista). 

As aulas eram geralmente expositivas e praticamente não se utilizavam outros 

recursos além do quadro negro e giz. Segundo Carlos Afonso: “com cadeiras de braço e 

quadro verde. Bem iluminadas. Confortáveis” (Carlos Afonso Rego, entrevista). 

Contudo, as percepções são distintas. Carlos Afonso afirma acerca das aulas de alguns 

dos professores: “Ulisses, Aristides e Cristóvão: ótimas – era um prazer assisti-las. As 

outras nem tanto” (entrevista). Já Reginaldo e Alceu pensam diferente: 

Em geral, expositivas, (e por este fato, exaustivas). Apenas o professor 

de Mecânica Racional explorava o Método Socrático fazendo da aula 

um ambiente bem mais agradável e participativo. [...] Infelizmente, no 



  

dizer popular, a maior parte, “cuspe e giz”. Nas disciplinas da Física 

as aulas eram mais agradáveis porque eram completadas com as 

aulas experimentais (Alceu Mazzieiro, entrevista). 

Os materiais adotados eram sempre apostilas e alguns livros. Segundo Carlos 

Afonso, os alunos estudavam muito pelas anotações feitas em sala de aula e pelas 

apostilas.  

Todos os entrevistados concordam em que seu curso foi bom, tendo em vista os 

parâmetros da época, porém, são mais críticos quando se discute se essa era uma 

preparação adequada para um professor de Matemática. Segundo Reginaldo 

(entrevista): 

Foi um curso muito bom, bons professores, gostava muitos deles. [...] 

Para a época foi válido. Até surgir a Matemática Moderna que não 

trouxe mudanças para a Matemática, não trouxe nenhuma ajuda para 

o ensino, mas veio pra dar um choque. O ensino da matemática era 

tradicionalíssimo, antiquado. Mas valeu a pena. 

Pelas entrevistas, percebemos que naquela época os interessados em fazer um 

curso específico de Matemática e tornarem professores eram, geralmente, pessoas que já 

trabalhavam em salas de aula ou que tinham vocação para a licenciatura. Isso pode ser 

confirmado pelas falas de Carlos Afonso: “que não saberia fazer outra coisa a não ser 

dar aulas”. 

Todos os três entrevistados tiveram facilidade para encontrar lugar para trabalhar 

e disseram que os colegas que formaram juntos tiveram a mesma facilidade. Naquela 

época havia uma escassez de professores de Matemática e a única dificuldade foi 

quando alguns alunos da Escola de Engenharia também tentavam a mesma vaga. 

 

A título de síntese 

 Como dissemos no início, esse trabalho está apenas iniciado. Inúmeras são as 

possibilidades de aprofundamento. Pretendemos entrevistar outros ex-alunos e também 

continuar nossa busca por documentos que tratem da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Minas Gerais. No momento, estamos realizando uma análise cuidadosa das 

ementas das disciplinas e comparando-as às ementas atuais dos cursos de Matemática 

de algumas das principais instituições de Belo Horizonte (UFMG, PUC MG e UNIBH). 

 Contudo, algumas lições e inquietações já se fazem sentir. 

 Ao ler as descrições dos entrevistados, percebemos que, infelizmente, elas não 



  

estão tão distantes de comentários ouvidos nos corredores das universidades e nos 

cursos de extensão que envolvem professores de Matemática. Quanto realmente 

conseguimos avançar na formação de professores de Matemática? 

 A estrutura atual da maioria das licenciaturas em Matemática – por força da lei – 

se viu obrigada a se alterar no sentido de inserir a componente da prática desde os 

primeiros períodos e a dar maior atenção aos estágios supervisionados de regência. 

Porém, qual é a realidade das salas de aula? Conseguimos incorporar lições do passado 

ou continuamos reproduzindo aulas da década de 1950 e 1960? 

 Um estudo do passado pode nos auxiliar a iluminar nosso presente e a buscar 

elementos para construir um futuro mais próximo da formação de professores de 

Matemática que almejamos. 
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