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RESUMO 

 

Neste trabalho, apresentamos uma história sobre a formação do Professor Leigo e 
sua vivência em um Curso de Treinamento que aconteceu na cidade de Caicó, no 
Estado do Rio Grande do Norte (RN), nos anos de 1963, 1964 e 1965. Tal curso se 
fez importante para a melhoria no nível de instrução dos Professores Leigos e, 
consequentemente, trouxe melhorias para a educação do Estado, na medida em 
que reduziu o índice de analfabetismo da população norte-rio-grandense. Nessa 
época, a falta de professores habilitados à docência no Brasil era uma realidade e a 
própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), nº 5.692/71, permitiu 
aos professores não habilitados, ou seja, aos professores leigos, lecionarem. Isto 
posto, é nosso desejo responder à seguinte questão: De que forma o referido Curso 
de Treinamento contribuiu para a formação dos Professores Leigos em Caicó/RN, 
em especial, no tocante ao ensino da Matemática? Para tanto, traçamos como 
objetivo geral elaborar um registro histórico sobre o Curso de Treinamento dos 
Professores Leigos na cidade de Caicó/RN, nos anos de 1963, 1964 e 1965, 
apontando para as práticas e para a formação em serviço desses professores leigos 
e também dos seus professores – que, nesse estudo, chamamos de formadores - 
com vistas a produzir um documentário acerca dessa história. Com o objetivo 
definido, lançamos mão de pressupostos da História Cultural, por meio de autores 
como Chartier (1990) e Borges (2005), para respaldarmos nossa metodologia de 
pesquisa, na medida em que constituímos a história dos Professores Leigos em 
Caicó/RN. Recorremos também, durante esse percurso metodológico, a documentos 
(LE GOFF, 1994) que foram encontrados por nós, no Arquivo Público do Estado do 
Rio Grande do Norte e a entrevistas semiestruturadas (LAVILLE; DIONNE, 1999) 
que foram realizadas com 3 (três) professoras formadoras, 4 (quatro) professoras 
leigas e 2 (duas) técnicas-administrativas, todas do Curso de Treinamento. Além 
disso, por esta ser uma pesquisa advinda de um mestrado profissional, produzimos 
um documentário, que está em DVD, como produto educacional, com o objetivo de 
mostrar de maneira mais real possível a realidade vivida pelos ―atores‖ que 
vivenciaram essa história que nos propomos a contar. O documentário foi 
constituído a partir do relato de nossos entrevistados, que enfatizaram em sua 
narração a metodologia de ensino de Matemática, desenvolvida no Curso de 
Treinamento. Nossa intenção é que esse produto educacional sirva de material de 
estudo para alunos e professores da licenciatura em Matemática, bem como para 
pesquisadores da área de História da Educação Matemática. Por fim, a análise das 
nossas fontes orais e escritas nos mostrou que os Professores Leigos aprenderam 
no Curso de Treinamento novas metodologias de ensino de Matemática, em 
especial, a elaboração e o uso de materiais didáticos pedagógicos, a exemplo do 
disco de frações, em uma perspectiva Empírico-ativista, assim definida por Fiorentini 
(1995).  
 
Palavras-Chave: Professores Leigos; Ensino da Matemática; Curso de 
Treinamento; Formação de Professores; Documentário. 
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ABSTRACT 

 

 

In this work, we present a story about the formation of Lay Teacher and his 
experience in a Training Course that took place in Caicó, State of Rio Grande do 
Norte (RN), in 1963, 1964 and 1965. This course became important for the 
improvement in the level of education of the Lay Teachers and, consequently, 
brought improvements to state education, as it reduced the illiteracy rate of the  Rio 
Grande do Norte‘s population. At that time, the lack of teachers qualified for teaching 
in Brazil was a reality and the Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
(LDB), No. 5.692 / 71, allowed teachers not qualified, that is, lay teachers, to teach. 
That said, we will answer the following question: How did the aforementioned 
Training Course contribute to the training of Lay Teachers in Caicó/RN, especially, in 
relation to the teaching of Mathematics? In order to do so, we have as a general 
objective to prepare a historical record about the Training Course for Lay Teachers in 
Caicó/RN, in the years 1963, 1964 and 1965, pointing to the practices and in-service 
training of these lay teachers and and their teachers – whom, in this study, we call 
trainers - with the aim of producing a documentary about this story. With the objective 
defined, we use Cultural History assumptions, through authors such as Chartier 
(1990) and Borges (2005), to support our research methodology, as we build the 
history of Lay Teachers in Caicó / RN. We also used, during this methodological 
process, documents (LE GOFF, 1994) that were found by us in the Public Archive of 
the State of Rio Grande do Norte and semi-structured interviews (LAVILLE; DIONNE, 
1999) that were carried out with 3 (three) teacher trainers, 4 (four) lay teachers and 2 
(two) administrative techniques, all of the Training Course. In addition, because this 
is a research from a professional master's degree, we produced a documentary, 
which is on DVD, as an educational product, with the objective of showing in a more 
realistic way the reality lived by the "actors" who lived through this story that We 
propose to tell. The documentary was constituted from the report of our interviewees, 
who emphasized in their narration the teaching methodology of Mathematics, 
developed in the Training Course. Our intention is that this educational product 
serves as study material for students and teachers of the degree in Mathematics, as 
well as researchers in the area of History of Mathematics Education. Finally, the 
analysis of our oral and written sources showed that Lay Teachers learned in the 
Training Course new mathematical teaching methodologies, in particular, the 
elaboration and use of pedagogical didactic materials, like the fractions disc, in an 
empirical-activist perspective, as defined by Fiorentini (1995).  
 
Keywords: Lay Teachers; Teaching of Mathematics; Training Course; Teacher 
training; Documentary. 
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1 COMO TUDO COMEÇOU 

 

Para início de conversa, vamos esclarecer o que entendemos, em nosso 

trabalho, por Professores Leigos. A fim de obtermos esse entendimento, 

consultamos a legislação em vigor, da década de 1960, e vimos que, neste período, 

Professor Leigo era todo professor que estava em sala de aula, mas que não 

possuía as exigências necessárias apresentadas no Artigo 53 da Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961.  

A Lei 4.024/61, em seu Art. 53, estabelecia como regra, para a admissão de 

professores, a exigência mínima de formação docente para o ensino primário. Para 

tanto, bastava ter formação mínima de grau ginasial com quatro séries anuais, além 

de cursar disciplinas obrigatórias do curso ginasial em escolas de grau colegial, 

durante pelo menos três séries consecutivas (BRASIL, 1961).  

Entretanto, a falta de professores habilitados era uma realidade no Brasil, de 

modo que a própria legislação era adaptada a essa situação de precariedade. Sobre 

isso, Evangelista e Gouveia (2014) citam o Art. 77 da LDB 5.692/71, nos dizendo 

que foi permitido aos professores não habilitados lecionarem, devido à necessidade 

de docentes e à precariedade de candidatos habilitados ao Magistério, de modo que 

o próprio legislativo ao reconhecer as diferentes realidades brasileiras, passa a 

admitir que a pessoa inabilitada, exerça a profissão de professor. Desse modo, eram 

determinados ou elaborados programas para a qualificação desses Professores 

Leigos. (EVANGELISTA; GOUVEIA, 2014). 

O formato do sistema educacional norte-rio-grandense também admitiu, na 

década de 1960, professores inabilitados. Gutierre (2008), em sua tese de 

doutorado, nos mostra que foram elaborados e executados Cursos de Treinamento 

para habilitar, capacitar e assegurar os Professores Leigos na docência. 

Assim, neste trabalho, apresentamos uma história da formação do Professor 

Leigo no Estado do Rio Grande do Norte (RN), nos anos de 1963, 1964, 1965, na 

cidade de Caicó/RN1. Essa formação se deu por meio de um Curso, que foi 

denominado, na época, de Curso de Treinamento, cujo objetivo era capacitar esses 

                                                           
1
Caicó é um município brasileiro pertencente ao estado do Rio Grande do Norte. Principal cidade da 

região do Seridó (região interestadual localizada no sertão nordestino do Brasil) e localiza-se na 
região centro-sul do estado, distante 282 km da capital Natal. Disponível em: 
<http://br.distanciacidades.com/distancia-de-natal-a-caico>. Acesso em: 04 jan. 2016.  

 

http://br.distanciacidades.com/distancia-de-natal-a-caico
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professores, além de melhorar as remunerações dos mesmos. Tal curso se fez 

importante para a melhoria no nível de instrução dos Professores Leigos e, 

consequentemente, trouxe melhorias para a educação, pois reduziu o índice de 

analfabetismo da população norte-rio-grandense que, em 1963, era de 66,9% da 

população adulta do Rio Grande do Norte. (GUTIERRE, 2008). 

O interesse em desenvolver essa pesquisa se deu quando começamos a 

frequentar os encontros do Grupo Potiguar de Estudos e Pesquisa em História da 

Educação Matemática (GPEP) e, durante esses, a professora orientadora desse 

estudo e líder do referido grupo, nos apontou o quanto a pesquisa sobre o ensino de 

Matemática em Caicó/RN, na década de 1960, ainda possuía questões em aberto a 

serem pesquisadas, em especial, as questões que se relacionavam a formação 

matemática daqueles que fizeram parte desse curso, sendo os professores ou os 

alunos desse. 

Logo, voltamos o nosso olhar para o Curso de Treinamento de Professores 

Leigos em Caicó/RN, que aconteceu na década de 1960, a fim de fazer um registro 

histórico dessa formação, até porque corroboramos com Borges (2005), quando a 

autora nos diz que ―o historiador examina sempre uma determinada realidade, que 

se passou concretamente em um tempo determinado e em um lugar preciso‖ 

(BORGES, 2005, p. 58). Vale lembrar que nós, pesquisadores, que trabalhamos 

com História da Educação Matemática, desempenhamos o papel do historiador, que 

é semelhante ao do detetive, uma vez que buscamos indícios, provas e 

testemunhos, para encontrar os condicionamentos, os motivos e as razões dos 

fatos. É exatamente isso que fazemos ao buscar reconstituir uma história de 

formação dos Professores Leigos do RN, respondendo a questões que não foram 

respondidas na tese de Gutierre (2008). 

Para tanto, lançamos mão da História Cultural, quando passamos a entender 

as novas perspectivas para apropriação das práticas e costumes de professores de 

Matemática, além de mostrar as ideias e os significados constituídos pelos 

Professores Leigos no caminho percorrido, durante o Curso de Treinamento. 

Para Chartier (1990) a História Cultural é fruto de uma necessidade imediata 

dos novos fatos e de novas questões históricas da vida educacional e das 

operações intelectuais que lhes permitem aprender o mundo. 

A escolha pela cidade Caicó/RN e não por outras em que aconteceu o Curso, 

deve-se ao fato de sermos natural de lá e, consequentemente, termos melhor 
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acesso às fontes orais. Essas, por sua vez, nos forneceram informações valiosas 

sobre o curso de formação em Caicó, nos anos de 1963 a 1965, que contaremos em 

detalhes nos próximos capítulos dessa dissertação e que não foram evidenciadas na 

tese de Gutierre (2008). Vale dizer que esse recorte temporal se deu em virtude do 

período de implantação, desenvolvimento e término do Curso de Treinamento para a 

formação dos Professores Leigos em Caicó/RN. 

Isso posto, é nosso desejo responder à seguinte questão-foco: De que forma 

o Curso de Treinamento contribuiu para a formação dos Professores Leigos de 

Caicó/RN, em especial, no tocante ao ensino e aprendizagem da Matemática? 

Antes de explicarmos como faremos para responder à questão supracitada, 

entendemos ser importante, nesse momento, esclarecer o que compreendemos por 

questão-foco. 

Segundo a Portaria Normativa nº 17 de 28 de dezembro de 2009 da 

Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) o Mestrado 

Profissional (MP) é uma modalidade stricto sensu voltado para a capacitação dos 

profissionais das diversas áreas de ensino. De acordo com o documento, o 

Mestrado Profissional tem como objetivo ―contribuir com o setor produtivo nacional 

no sentido de agregar um nível maior de competitividade e produtividade a 

empresas e organizações, sejam elas públicas ou privadas‖. (BRASIL, 2009). 

Fazemos parte de um Mestrado Profissional e, segundo Osterman e Rezende 

(2009, p. 76), neste tipo de mestrado 

 
 

podemos pensar na formulação de questão-foco e não em questões 
de pesquisa, como é usual em projetos de investigação. Por 
exemplo, uma questão-foco deve se relacionar a formas de se 
conceber, implementar e avaliar inovações didáticas (estando 
vinculados a metodologias de ensino, conteúdos e avaliação). 
(OSTERMANN; REZENDE, 2009, p. 76). 
 
 

Desse modo, não poderíamos deixar de falar sobre o produto educacional 

que é advindo da nossa pesquisa, pois, como dissemos anteriormente, nosso 

mestrado é profissionalizante e, segundo Moreira (2004), este tipo de mestrado 

poderá proporcionar uma orientação para área docente, focalizando o ensino, a 

aprendizagem, o currículo, a avaliação, o ambiente escolar, de modo a contribuir na 

evolução do ensino. 
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No nosso caso, uma vez que temos a intenção de que esse produto 

educacional sirva de recurso didático nas práticas do professor de Matemática nos 

Ensinos Fundamental, Médio e Superior, além de tentar privilegiar e ampliar o 

debate sobre a História da Educação Matemática em tempo presente, o produto 

resultado desta pesquisa, trata de um documentário que conta a história do Curso 

de Treinamento em Caicó/RN, por meio das vozes dos Professores Leigos e seus 

formadores2. 

Uma vez esclarecido o que entendemos por questão-foco, buscamos 

respondê-la, respaldando-nos nas teorias de Chartier (1990) sobre História Cultural, 

de modo que compreenderemos como se deu o ensino e a aprendizagem de 

Matemática no Curso de Treinamento. 

Segundo Chartier (1990), a História Cultural é uma tentativa de compreender 

as práticas culturais e as relações estabelecidas com o contexto em que se vive. No 

nosso caso, essas práticas advêm dos métodos utilizados pelos professores que 

treinavam e as representações são os que os alunos (Professores Leigos) 

internalizavam nos processos de ensino e de aprendizagem. 

A construção das nossas análises partiu, então, dos relatórios sobre o Curso, 

encontrados em arquivos que visitamos; dos materiais textuais e iconográficos que 

serviram de base para a pesquisa; de entrevistas semiestruturadas que realizamos 

com alguns professores leigos, seus formadores e alguns técnicos administrativos 

do Curso de Treinamento. Estes últimos trabalhavam na secretaria do referido Curso 

e eram divididos em duas categorias: os datilógrafos e os mimeografistas (pessoas 

que utilizavam o mimeógrafo3). Eles datilografavam em estêncil4 diversas súmulas, 

provas, esquemas, correspondências, entre outros trabalhos, e mimeografavam todo 

o material solicitado pela coordenação. Além disso, também distribuíam apostilas, 

provas e documentos para toda a equipe que constituía o curso de formação. 

(CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 1963). 

                                                           
2
 É do nosso entendimento que os professores formadores, também eram leigos, pelo fato de não 

cumprirem o que estabelecia a LDB 5692/71. Contudo, neste texto, entenderemos por professores 
formadores aqueles que lecionavam no Curso de Treinamento. Posteriormente, no capítulo 2, deste 
trabalho, teremos a oportunidade de mostrar que houve uma preocupação por parte dos governantes 
em também formar esses professores. 
3
 ―Aparelho para tirar cópias sobre um papel especial que se denomina estêncil‖. (AMORA, 2001, p. 

463). 
4
 ―Papel parafinado pra fazer cópias‖. (AMORA, 2001, p. 289). 
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No tocante a entrevistas, Laville e Dionne (1999, p. 188) nos dizem que 

entrevistas semiestruturadas são ―uma série de perguntas abertas, feitas 

verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar 

perguntas de esclarecimentos‖. Nossas perguntas foram construídas previamente, 

de modo que elaboramos roteiros (Apêndice A) das mesmas. 

Nestas entrevistas, constatamos que o Curso de Treinamento provocou 

mudanças positivas nos processos de ensino e de aprendizagem dos caicoenses, 

de modo que enxergamos a possibilidade dos professores de Matemática da 

Educação Básica, dos dias atuais, conhecerem alguns modos de ensino abordados 

no Curso, com o objetivo de que possam retomar estratégias, mas, principalmente, 

compreender o processo evolutivo das estratégias de ensino presentes nas aulas de 

Matemática.  

Com esse intuito, visualizamos o nosso produto educacional, quando 

entendemos que o professor de Matemática poderá analisar e elaborar suas aulas a 

partir de algumas reflexões suscitadas no documentário sobre o Curso de 

Treinamento. 

Neste sentido, 

 
 
[...] valeria a pena investir em produtos que não apenas contemplam 
a eficiência de um método de ensinar dado conteúdo, mas que 
envolvam uma reflexão sobre um problema educacional vivido pelo 
professor em uma dada realidade escolar que levaria a um 
desenvolvimento de atividades curriculares alternativas [...] 
significado da educação em ciências na contemporaneidade. 
(OSTERMANN; RESENDE, 2009, p. 71). 
 
 

Assim, entendemos que, com este produto educacional, daremos 

contribuições ao professor de Matemática à medida que o documentário, contendo 

as imagens e as falas dos participantes em torno das ações desenvolvidas no 

Curso, poderá proporcionar novas articulações nos processos de ensino e de 

aprendizagem, provocando inquietações nesses docentes, além de proporcionar 

reflexões em seu fazer pedagógico. 

Diante o exposto, nosso objetivo geral é elaborar um registro histórico sobre o 

Curso de Treinamento dos Professores Leigos na cidade de Caicó/RN, nos anos de 

1963, 1964 e 1965, apontando para as práticas e para a formação em serviço 

desses professores leigos e também dos seus professores – que nesse estudo 
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chamamos de formadores - com vistas a produzir um documentário acerca dessa 

história. Por sua vez, nossos objetivos específicos são: identificar os materiais 

didáticos de Matemática e outros materiais textuais usados pelos professores no 

Curso de Treinamento dos Professores Leigos de Matemática em Caicó/RN; 

apresentar os métodos de ensino utilizados no Curso de Treinamento; produzir um 

documentário para fins didáticos destinados a professores dos Ensinos Básico e 

Superior. 

Após essa introdução, para um melhor entendimento do leitor, discorremos o 

que seguem nos próximos capítulos dessa dissertação. 

No segundo capítulo, apresentamos uma discussão teórica e o caminho 

metodológico que recorremos, baseando-nos nas concepções de pesquisa 

qualitativa e da História Cultural, dialogando com os seguintes autores: Laville e 

Dionne (1999), Flick (2009), Garnica (2006), Borges (2005), Le Goff (1994), Bacellar 

(2005), Valente (2007) e Chartier (1990). 

No terceiro capítulo, registramos o Curso de Treinamento de Professores 

Leigos na cidade de Caicó/RN, nos idos dos anos de 1960, apresentando nossas 

análises a partir das fontes escritas e entrevistas realizadas com os professores 

formadores e os Professores Leigos do Curso supracitado, a fim de responder aos 

objetivos da pesquisa. Vale dizer que neste há transcrições de parte das falas dos 

entrevistados, há fotografias dos momentos vividos por eles, bem como imagens de 

alguns dos materiais utilizados no curso, que encontrados no Arquivo Público do 

Estado do RN. 

No quarto capítulo, apresentamos o que entendemos por documentário e 

quais os caminhos que percorremos para a produção deste tipo de material, 

detalhando como elaboramos o nosso vídeo, bem como apresentamos o resultado 

da avaliação deste produto educacional feita por professores atuantes na Educação 

Básica e no Ensino Superior. 

Por fim, apresentamos as considerações finais deste estudo, citando as 

melhorias que o Curso de Treinamento proporcionou para a educação e os 

educadores na cidade de Caicó/RN, bem como as potencialidades e limitações 

encontradas no produto educacional construído nesta pesquisa. 
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Fonte: https://canaltech.com.br/o-que-e/software/o-que-sao-os-arquivos-thumbsdb-desktopini-e-dsstore/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/14242-antiguidades#foto-250033 

 

 

 

[...] o cotidiano é aquilo que nos é dado cada 
dia (ou que nos cabe em partilha), nos 
pressiona dia após dia, nos oprime, pois 
existe uma opressão no presente [...]. É uma 
história a caminho de nós mesmos, quase em 
retirada, às vezes velada [...]. (CERTEAU, 
1996, p. 31).  
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2  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Discorremos, neste capítulo, acerca da metodologia de pesquisa utilizada, 

apresentando nossas fontes orais e escritas, além do caminho que percorremos 

para obtê-las. 

 

2.1 PESQUISA QUALITATIVA  

 

Nossa metodologia de pesquisa encontra-se numa abordagem qualitativa, 

visto que 

 
 

Na pesquisa qualitativa o pesquisador utiliza os insights e as 
informações provenientes da literatura enquanto conhecimento sobre 
o contexto, utilizando-se dele para verificar afirmações e 
observações a respeito de seu tema de pesquisa naqueles 
contextos. (FLICK, 2009, p. 62). 

 
 

Pesquisar nessa abordagem é também fazer uma análise detalhada da 

situação estudada, de modo a elaborarmos explicações lógicas para as entrevistas, 

dialogando com as fontes escritas, possibilitando-nos construir uma história a 

respeito do Curso de Treinamento dos Professores Leigos, em Caicó/RN, nos anos 

de 1963, 1964 e 1965. Faz parte do nosso objetivo, entender todo o contexto 

político, social, econômico e educacional que envolveu o referido Curso. 

Laville e Dionne (1999, p. 227) nos falam sobre o papel do pesquisador numa 

pesquisa qualitativa, afirmando que 

 
 

O pesquisador decide prender-se às nuanças de sentidos que 
existem entre as unidades, aos elos lógicos entre essas unidades ou 
entre as categorias que as reúnem, visto que a significação de um 
conteúdo reside largamente na especificidade que escapa amiúde ao 
domínio do mensurável. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 227). 
 
 

Desse modo, julgamos de fundamental importância todas as falas que 

constituem os depoimentos dos professores formadores, dos Professores Leigos e 

dos técnicos administrativos, uma vez que privilegiamos a subjetividade de cada 
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entrevistado e, considerando cada momento descrito pelos depoentes como único, 

constituímos a análise da situação estudada. 

Vale dizer que o nosso foco é na descrição cultural do grupo estabelecido 

pelos Professores Leigos, professores formadores e técnicos administrativos que 

fizeram parte do Curso de Treinamento, em Caicó/RN, dando ênfase no processo de 

ensino de Matemática, estabelecido neste contexto social, cultural e econômico.  

Não podemos contar um fato histórico com reflexões críticas sem estudar 

parte da teoria da História e sem refletir sobre documentos. Nesse sentido, 

dialogamos com autores renomados neste campo, tais como Chartier (1990) e Le 

Goff (1994), respectivamente; conforme apresentaremos a seguir. 

 

 

2.2 A HISTÓRIA CULTURAL E OS DOCUMENTOS 

 

Para investigar e analisar como se deu o ensino de Matemática, no Curso de 

Treinamento, na década de 1960, em Caicó/RN, buscamos respaldo na História 

Cultural, a fim de reconstituir esse ensino, nos apoiando nos conceitos utilizados 

pelos historiadores, pois nosso trabalho, como já dissemos, trata de uma abordagem 

histórica que possibilita estudar o contexto histórico e cultural dos professores do 

Curso de Treinamento e os papéis desempenhados por eles.  

De acordo com Borges (2005), ao contarmos uma história, não queremos 

escrever algo do passado pelo passado, pois tornaria o contexto que estudamos 

limitado. É pertinente salientar que é nosso desejo preencher lacunas sobre a 

formação dos Professores Leigos de Caicó/RN, uma vez que este estudo contribui 

para a História da Educação Matemática, inclusive, identificando as situações 

sociais, econômicas  e culturais estabelecidas pelos professores envolvidos no 

Curso de Treinamento.  

Nesta perspectiva, Borges (2005, p. 48) afirma que 
 
 

São os homens que fazem a história; mas, evidentemente, dentro 
das condições reais que encontramos já estabelecidas, e não dentro 
das condições ideais que sonhamos. Eis aí a razão de ser, a 
justificativa da história, em seu segundo sentido: o conhecimento 
histórico serve para nos fazer entender, junto com outras formas de 
conhecimento, as condições de nossa realidade, tendo em vista o 

delineamento da nossa atuação na história. (BORGES, 2005, p. 48). 
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Assim, torna-se possível contar uma história sobre o Curso dentro do que nos 

é permitido. Tal história nos proporciona uma maior compreensão do que foi ou 

representou esse Curso para aquele período e de que forma ele influenciou a nossa 

realidade. Em especial, o estudo sobre a história do Curso de Treinamento nos 

ajuda a entender o que ocorreu no ensino da Matemática, na década de 1960, na 

cidade de Caicó/RN, e quais alterações ocorridas, segundo esses sujeitos, agentes 

dessa história. 

Estudar o Curso de Treinamento e as relações sociais, econômicas e culturais 

existentes entre o Curso e os professores (formadores e Leigos), nos ajuda a 

compreender as transformações desenvolvidas acerca do Ensino da Matemática, 

uma vez que, 

 
[...] Saber o que o homem fez desde que está na Terra mostra muito 
sobre o próprio homem, ajuda a entendê-lo e a entender as 
sociedades, é como o fato de se saber o que faz e fez uma pessoa 
ajuda a entendê-la. (BORGES, 2005, p. 54). 
 

 

Chartier (1990) nos diz que a História Cultural é fruto de uma necessidade 

imediata dos novos fatos e de novas questões históricas da vida e do cenário 

educacional. E é por esse motivo que faz com que a nossa pesquisa seja 

importante, pois ela nos possibilita estabelecer o modo de ver e de fazer as práticas 

e as representações existentes em cada grupo ou sociedade. 

No Rio Grande do Norte, o governo, à época, estava empenhado em 

desenvolver a Educação do Estado, tendo em vista que só tinham 3 (três) Centros 

Educacionais e 16 (dezesseis) Escolas Normais, de nível ginasial para a formação 

de professores. Somente os Centros Educacionais de Mossoró e Caicó funcionavam 

em condições adequadas. (GUTIERRE, 2008). 

A gravidade educacional e econômica existente no Rio Grande do Norte, na 

década de 1960, exigiu sérios esforços para que pudesse por em prática o 

Programa de Educação do Estado do RN. Isso se deu em virtude da preocupação 

com melhoria do sistema educacional norte-rio-grandense e da necessidade de 

qualificação e especialização dos professores em exercício. (GUTIERRE, 2008). 

Inicialmente, por meio de um convênio com a United States Agency for 

International Development5 (USAID) e a Secretaria de Estado, de Educação e 

                                                           
5
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). 
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Cultura do Rio Grande do Norte (SEEC/RN), professores formadores conhecidos 

pelos governantes e secretários educacionais, eram convocados a participarem de 

uma capacitação profissional. Esta capacitação fazia parte do Programa de 

Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (PABAEE), que objetivava o 

desenvolvimento de métodos e conteúdos a serem ensinados aos Professores 

Leigos. 

De acordo com Gutierre (2008), o PABAEE foi instituído na capital mineira, 

em 1959, e os bolsistas do RN que participaram do referido curso tinham a função 

de treinar outros professores, pois seriam multiplicadores das ações adquiridas no 

PABAEE e profissionais habilitados para realizarem o treinamento dos Professores 

Leigos no Estado. 

Segundo Pinho (1964), no PABAEE, os professores eram convocados para 

realizarem cursos de ―especialização em matérias do currículo primário e de 

especialização em supervisão, oferecidos pelo Centro de Treinamento de Belo 

Horizonte, que funcionava junto ao PABAEE‖. (PINHO, 1964, p. 6). 

A Supervisão escolar desenvolvida e treinada pelo PABAEE tinha como 

função  

 

introduzir modelos e técnicas pedagógicas atualizadas (para a 
época); o supervisor, contudo, não perde o vínculo com o poder 
administrativo das escolas. Agora o seu papel é o de assegurar o 
sucesso no exercício das atividades docentes por parte de seus 

colegas, professores, regentes de Classe. (MEDINA apud ROLLA, 
2006, p. 19). 
 
 

Desse modo, os supervisores atuaram nas escolas, interferindo diretamente 

nas aulas dos professores6. Vale dizer que, segundo as nossas depoentes, as 

supervisoras das escolas inspecionavam a execução das ideias desenvolvidas e 

aplicadas durante o Curso de Treinamento, a fim de que os Professores Leigos 

executassem a proposta pedagógica trabalhada no referido Curso.  

                                                                                                                                                                                     
 
6
 Lembramos ao leitor que, no próximo capítulo deste estudo, descreveremos como os professores 

formadores ensinavam aos Professores Leigos, apontando suas práticas e representações, em um 
contexto social, político e cultural da época.  
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Apresentamos, agora, na Figura 1, o Certificado de Conclusão do Curso de 

Capacitação da professora formadora Maria Elísia de Araújo Moraes, uma de 

nossas entrevistadas.  

 

 

Figura 1 - Frente do certificado de conclusão do curso de capacitação da professora 

formadora Maria Elísia de Araújo Moraes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal de Maria Elísia de Araújo Moraes, 2015. 
 

 

 

Na Figura 2, a seguir, mostramos o verso do mesmo certificado da Figura 1. 

Na imagem, constam as disciplinas ofertadas pelo PABAEE e cursadas pela 

professora Maria Elísia. Podemos ver no certificado que o PABAEE ofereceu 

disciplinas voltadas para o ensino primário.  
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Figura 2 - Verso do certificado da professora formadora Maria Elísia de Araújo 

Moraes, constando as disciplinas cursadas no PABAEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal de Maria Elísia de Araújo Moraes, 2015. 

 

 

O PABAEE para o governo federal foi imprescindível na formação de 

professores, uma vez que esses seriam os multiplicadores em seus Estados de 

origem, ou seja, com base nas disciplinas cursadas (como visto na Figura 2), os 

formadores reproduziriam os conhecimentos construídos para que os Professores 

Leigos fossem capazes de aperfeiçoar o ensino na Educação Primária em sua 

região. (PINHO, 1964). 

Chartier (1990, p. 17) afirma que as representações se inserem ―num campo 

de concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder 

e de dominação‖, isto é, são produzidas em um campo de batalha. Neste campo de 

batalha, mencionado por Chartier (1990) são geradas diversas lutas de apropriações 

de acordo com os interesses sociais e com os valores estabelecidos pelo grupo.  No 

nosso caso, percebemos a relação de poder do governo para com os professores 

formadores e as políticas públicas estabelecidas para a formação dos Professores 

Leigos de cada região do país. 
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Quanto às representações no ensino da Matemática, estas são moldadas de 

acordo com as concepções de cada Professor Leigo, uma vez que, é considerada a 

realidade de cada grupo social para só então poder discernir acerca das técnicas e 

métodos de ensino. 

Também não podemos deixar de falar das representações coletivas. Essas 

representações são criadas por meio das relações estabelecidas e incorporadas 

entre os sujeitos, constituindo assim um modelo aceito pelo mundo social. 

Desta forma, na concepção de Chartier (1990, p. 19), a História Cultural do 

sujeito social toma como objeto 

 
 

A compreensão das formas e dos motivos — ou, por outras, das 
representações do mundo social — que, à revelia dos atores sociais, 
traduzem as suas posições e interesses objetivos confrontados e 
que, paralelamente, descrevem a sociedade tal como pensam que 
ela é, ou como gostaria que fosse. (CHARTIER, 1990, p. 19) 

 
 

  Nesse entendimento, Borges (2005, p. 53) também afirma que 
 
 

O desenrolar de cada sociedade é único; hoje em dia estamos cada 
vez mais temerosos de pensar na possibilidade de leis para suas 
transformações, pois se acredita que cada uma mude segundo 
ritmos e formas específicas. (BORGES, 2005, p. 53). 
 
 

Desse modo, em um mesmo período de tempo, cada sociedade possui uma 

forma de representação e se desenvolve de forma única e específica do meio social 

e cultural ao qual está inserida. Assim, analisamos qual a cultura desenvolvida pelos 

professores no ensino de Matemática, quais representações possuem cada 

professor e qual a relevância dessas representações e suas relações com os 

conteúdos ministrados, naquele determinado período. Veremos que este fato torna 

nossa pesquisa diferenciada, no sentido de que se trata da realidade de Caicó/RN, 

na década de 1960, cujo desenvolvimento se deu de forma diferenciada em relação 

aos demais municípios, conforme explicaremos no terceiro capítulo desta 

dissertação. 

Valente (2007, p. 31) afirma que os fatos históricos ―são construídos a partir 

de traços, de rastros deixados no presente pelo passado‖. Desse modo, a 

construção dessa história parte dos rastros históricos constituídos pelos 

depoimentos dos participantes do curso. Uma vez que a história se modifica 



26 
 

constantemente, necessitamos perceber as mudanças e/ou as permanências 

existentes por meio do tempo. Não se trata de um tempo cronológico, mas sim, de 

um tempo histórico, visto como distintos, pois no tempo histórico se analisam os 

acontecimentos. (BORGES, 2005).  

Borges (2005) também nos explica que para saber o que o homem fez em 

sociedade devemos explicar ―as transformações sociais esclarecendo seus comos e 

porquês e nos leva a perceber que a situação de hoje é diferente da de ontem‖. 

(BORGES, 2005, p. 54). No nosso caso, estudamos as modificações ocorridas no 

ensino de Matemática ao longo do tempo, proporcionadas pelo Curso de 

Treinamento. 

Procuramos, assim, entender como eram dadas as aulas de Matemática, que 

conteúdo era ensinado, que materiais eram utilizados, quais os assuntos são 

comuns com os dias atuais. Além disso, também identificamos como cada professor, 

entrevistado por nós, via seu desempenho. Isso tudo, a fim de saber quais 

representações foram estabelecidas pelos Professores Leigos e pelos professores 

formadores em relação ao Curso de Treinamento. 

Entendemos que a História Cultural está intimamente ligada com os valores, 

com a motivação e com as ações realizadas durante o Curso de Treinamento. 

Portanto, procuramos nesse trabalho interpretar os depoimentos narrados pelos 

professores e técnicos que viveram o período em que ocorreu o Curso de 

Treinamento para Professores Leigos em Caicó/RN, na década de 1960, por meio 

dos relatos e dos documentos e, assim, compreender os aspectos da Matemática 

estudada nesse contexto. 

Isto posto, para produzir este trabalho de cunho historiográfico, sob a 

perspectiva da História Cultural, faz-se importante a apropriação de termos históricos 

em que define o presente como parte do passado. Desta forma, apoiamo-nos no 

trabalho de Le Goff (1994) em que se discutem alguns aspectos sobre os 

documentos. Para o autor, documento ―é uma outra forma de memória, está 

intimamente ligado à escrita e que todo documento tem um caráter de 

documento/monumento‖. (LE GOFF, 1994, p. 443). Nesse sentido, atas, diários de 

classe, ofícios, regulamentos, dentre outros registros são denominados de 

documentos/monumentos ao longo do texto deste trabalho, uma vez que podem 

―evocar o passado, perpetuar a recordação‖. (LE GOFF, 1994, p. 536). 
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Ainda nessa perspectiva, analisamos os documentos encontrados no decorrer 

da nossa pesquisa juntos com os depoimentos orais dados pelos Professores 

Leigos, pelos professores formadores e pelos técnicos administrativos, numa 

tentativa de conservar os dados do passado e fazer uma relação entre esses 

documentos e depoimentos, a fim de que nos ajudassem na compreensão do ensino 

de Matemática realizado no Curso. 

Vale salientar que ao usarmos as fontes documentais como sendo um 

documento/monumento, tivemos o máximo de cautela sobre o uso das fontes 

históricas. Isso ocorre à medida que surgem as reflexões históricas ou simbólicas, 

sobre os documentos. Esses documentos estão entrelaçados com o contexto, com 

um momento, um fato ou um tempo específico. Assim, tivemos preocupação na 

leitura destes documentos, por se tratarem de produções humanas e por trazerem 

intencionalidades, expressando, provavelmente, interesses pessoais. 

Em relação às análises destes documentos, não devemos ver o passado 

como algo distante do presente, mas como um meio de interação entre esses dois 

tempos, visto que, 

 
 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é 
um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de 
forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento 
enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao 
historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de 
causa. (LE GOFF, 1994, p. 546).  
 

 
Os documentos constituem uma fonte de dados importantes para este 

trabalho e que nós, como pesquisadores, devemos utilizá-la, a fim de analisar de 

forma criteriosa, crítica e seletiva em função da nossa pesquisa. Para tanto, 

utilizamos dos registros disponíveis no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do 

Norte. Além disso, em uma de nossas orientações7, definimos recorrer aos 

depoimentos orais de quatro Professoras Leigas, de três professoras formadoras, e 

de duas técnicas administrativas do Curso de Treinamento em Caicó/RN, por serem 

estas pessoas que vivenciaram o Curso e que conseguimos contato. 

                                                           
7
As reuniões de orientação são entendidas aqui como os encontros realizados com a professora 

orientadora desse trabalho, nas disciplinas Seminários de Orientação que fazem parte da estrutura 
curricular do Curso de Mestrado. 
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Apenas as técnicas administrativas e duas professoras formadoras residem 

no município de Caicó/RN8. Duas professoras leigas residem em São José do 

Seridó/RN9, outras duas residem em Cruzeta/RN10 e uma reside em Natal/RN11. 

Seus depoimentos foram fundamentais para compreendermos a história do 

curso e preenchermos lacunas deixadas pelos documentos oficiais, que 

encontramos no Arquivo Público. Para Alberti (2005, p. 25), ―as entrevistas podem 

também ajudar a esclarecer os conteúdos, a organização e as lacunas de arquivos 

existentes nas instituições‖.  

Para a realização das entrevistas, utilizamos de um recurso tecnológico 

relativamente simples, um aplicativo de gravador de voz instalado em um telefone 

móvel. O recurso permitiu que pudéssemos ―acompanhar com fidelidade os 

monólogos dos informantes, ou o diálogo entre o informante e o pesquisador, para 

guardá-los ou interpretá-los futuramente.‖ (QUEIROZ, 1991, p. 56). 

Sabemos que o pesquisador deve ter cuidado na hora de entrevistar os 

depoentes e fazer as perguntas necessárias para o esclarecimento, caso precise, no 

decorrer da entrevista. A vantagem das gravações é o registro fiel do que foi dito 

pelo depoente e a desvantagem é o tempo gasto para ouvir que costuma ser maior 

do que para ler. Além disso, é necessário realizar a transcrição para que se possa 

publicar. A transcrição é constituída como a primeira fase da elaboração de um texto 

escrito da narração oral na qual ―o pesquisador cuida de registrar, por escrito, tão 

exatamente quanto possível, o material gravado.‖ (GARNICA, 2006, p. 95).  

Diante o exposto, fomos cuidadosos na elaboração das perguntas a serem 

registradas em nosso roteiro de entrevistas, bem como tivemos o cuidado na 

transcrição de cada entrevista.  

                                                           
8
 No anexo A deste trabalho, apresentamos o mapa dos municípios pertencentes a região do Seridó 

no RN, no ano de 1963. Como falamos anteriormente, Caicó dista 273 km de Natal, capital do RN. 
Disponível em: 
<https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=dist%C3%A2ncia+de+natal+a+caic%C3%B3>. Acesso 
em: 10 fev. 2016. 
9
Distante 239 km da capital estadual, Natal. Disponível em: 

<https://www.achedistancia.com.br/distancia-de-natal-a-sao-jose-do-serido.html>. Acesso em: 10 fev. 
2016. 
10

Distante 227 km da capital estadual, Natal. Disponível em: <http://br.distanciacidades.com/distancia-
de-natal-a-cruzeta>. Acesso em: 21 jan. 2016.  
11

 A professora formadora que reside em Natal é a professora Teresinha Garcia de Melo. Ela foi 
depoente da professora Dra. Liliane dos Santos Gutierre, durante sua pesquisa de doutorado. 
Contudo, foi nossa decisão, retornar à professora Teresinha, convidando-a, novamente, para 
rememorar e contar-nos sua experiência, pelo fato de ter sido professora formadora de Matemática 
no Curso de Treinamento e também por que, agora, daremos o nosso olhar ao seu novo depoimento. 
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Outra ação importante que tivemos foi a elaboração de uma carta de cessão 

de direitos que foi lida e assinada pelos entrevistados, após a redação do texto final 

da transcrição do diálogo. Nesta carta, ficou ―explicitado como aqueles textos podem 

ser utilizados pelo pesquisador. Essa carta de cessão, embora tenha peso jurídico, 

pode ser de redação simples, desde que aceita pelo colaborador‖. (GARNICA, 2006, 

p. 97).  

 No Apêndice B deste trabalho, colocamos a cópia da carta que foi elaborada 

por nós e assinada pelos nossos entrevistados. Vale dizer que esse procedimento é 

utilizado por aqueles que usam a História Oral como metodologia de pesquisa. A 

entrevista e a transcrição da entrevista, bem como o retorno do material produzido 

na entrevista aos entrevistados também são procedimentos utilizados por eles. 

(GUTIERRE; BRITO, no prelo). Gutierre e Brito (no prelo) ressaltam a importância da 

assinatura dos entrevistados na carta de cessão de direitos, pelo fato de não 

utilizarmos codinomes e sim seus nomes reais.  

 

2.3  EM BUSCA DE INFORMAÇÕES 

 

Iniciamos nossa busca pelos documentos indo ao Centro Educacional José 

Augusto (CEJA), antes denominado de Centro de Formação, local onde ocorreu o 

Curso de Treinamento em Caicó/RN. Chegando ao CEJA, identificamo-nos e, 

explicamos o motivo da nossa visita. Na sequência, fomos encaminhados à sala da 

diretora da escola para que a mesma pudesse nos dar informações sobre os 

documentos que procurávamos. A diretora nos informou que não poderia nos dar 

nenhuma informação, mas que o ex-diretor, o padre José Tadeu de Melo, podia nos 

atender. Entretanto, ele não se encontrava no CEJA, naquele momento.  

Na semana seguinte, retornamos ao Centro de Formação para conversarmos 

com o padre José Tadeu de Melo. Ao chegarmos, fomos informados que ele nos 

aguardava na diretoria. Seguimos ao encontro dele na tentativa de encontrarmos 

documentos relacionados ao Curso de Treinamento, no entanto, fomos informados 

que o arquivo havia sido destruído por cupins e o que restou foi levado à 

Subcoordenadora de Organização e Inspeção Escolar (SOINSPE) do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Antes de irmos a SOINSPE, visitamos a 10ª Diretoria Regional de Educação 

(10ª DIRED), situada na cidade de Caicó/RN. Fomos muito bem recepcionadas pelo 
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vice-diretor em exercício que nos permitiu acessarmos os diários oficiais daquela 

Instituição.  

No dia 11 janeiro de 2015, ao retornarmos à Natal, procuramos a SOINSPE, e 

quem nos recebeu nos encaminhou ao Arquivo Público do Estado do Rio Grande do 

Norte. Apenas em fevereiro de 2015, tivemos o nosso primeiro contato com 

funcionários do referido Arquivo que nos mostraram os documentos referentes à 

década 1960. 

A infraestrutura do Arquivo Público Estadual possui sérios problemas, tais 

como, instalações alagadas e locais inapropriados para realização de pesquisas. 

Acerca desses problemas recorrentes, Bacellar (2005, p. 49) menciona que 

 
 

[...] aventurar-se pelos arquivos, portanto, é sempre um desafio de 
trabalhar em instalações precárias, com documentos mal 
acondicionados e preservados, e mal organizados. Portanto, o 
historiador tem sempre pela frente o desafio de permanecer por 
meses, quando não por anos, nesses ambientes pouco acolhedores 
em termos de conforto e condições de trabalho, mas em um esforço 
que quase sempre levará a alcançar um resultado muito gratificante. 
Encontrar os documentos que servem ao tema trabalhado é uma 
sensação que todos que passaram pela experiência recordam com 
prazer, e os move a novamente retornar à pesquisa. (BACELLAR, 
2005, p. 49) 
 
 

Assim, retornado à pesquisa e enfrentando os problemas expostos, 

adentramos no Arquivo Público do RN, cujos funcionários nos forneceram luvas e 

máscaras. Sobre esses cuidados, Bacellar (2005, p. 54) enfatiza que 

 
 

O trabalho com documentos de arquivo exige precauções. [...] 
O uso de luvas, máscaras e aventais, exigidos em alguns poucos 
arquivos, deveria ser naturalmente obrigatório, como prevenção da 
saúde do consulente e como forma de favorecer a prevenção do 
papel. (BACELLAR, 2005, p. 54, grifos do autor). 
 
 

Devemos ressaltar que, mesmo com poucos funcionários, com a falta de 

recursos, com instalações precárias de trabalho e com locais inapropriados para o 

acondicionamento dos documentos, recebemos diversas orientações necessárias 

dos funcionários do Arquivo Público para a consulta dos documentos. Esses 

funcionários tinham vontade de nos ajudar e detinham várias informações sobre os 

materiais lá existentes.  
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Na busca por essas fontes, foram feitas diversas visitas ao Arquivo. Ao longo 

dessas visitas, encontramos boa parte da documentação que foi utilizada em nossa 

pesquisa, a saber: 

 Frequências dos candidatos por municípios do Curso de Treinamento em 

Caicó/RN do ano de 1963; 

 Quadro Único de Cargos e Funções segundo a Escala de Padrões  

Alfabéticos do Curso de Treinamento em Caicó/RN do ano de 1963; 

 Plano de Aplicação dos Recursos dos fundos de Ensino Primário e Médio 

destinados ao RN, devido ao Plano trienal de Educação; 

 Plano de Aplicação referente aos meses de março a maio de 1963; 

 Justificativas e quadro de resumo das despesas realizadas pelo Programa de 

Formação do Magistério; 

 Documentos sobre a logística do Curso de Treinamento como: local de 

funcionamento, alojamento para professores, organização das turmas, critérios de 

seleção das turmas, instalação dos cursos, plano do curso, currículo do curso, 

tempo de serviço em magistério e experiências dos Professores Leigos, forma de 

avaliação; 

 Pesquisa e Planejamento Educacional feito por Arlindo Lopes Corrêa; 

 Apostila de atividades e planos de aulas usando como referência o Plano de 

Eletrificação – COSERN; 

 Mapa da Eletrificação do RN; 

 Apostila de Metodologia da Matemática do III Curso de Treinamento em 

Caicó/RN; 

 Etapas do III Curso de Treinamento em 1965 e os programas das disciplinas; 

 Quadro de Formação de Professores do Curso de Treinamento da Zona do 

Seridó em 1965; 

 Relatório do III Curso de Treinamento de Professores Leigos na zona do 

Seridó; 

 Fotocópia do Jornal A Folha de 20 de fevereiro de 1965; 

 Planos de estudos e ações sobre todas as disciplinas do Ensino Primário; 

 Apostilas de Matemática, Ciências, Estudos Sociais e Português, as quais 

contêm exercícios, orientações de elaboração de trabalhos, tipos de metodologias, 

habilidades envolvidas nessas tarefas, dentre outras informações; 
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 Diversos trabalhos dos professores alunos do curso nos anos de 1963, 1964 

e 1965; 

 Folhas de Frequências;  

 Fotografias de momentos solenes e de trabalhos feitos pelos alunos do curso; 

 Ofícios; 

 Livro; 

 Certificados. 

Assim, usamos os documentos supracitados para coletarmos todas as 

informações referentes ao Curso de Treinamento, em especial, ao ensino de 

Matemática. A análise feita por nós desses documentos revelou informações sobre 

os métodos utilizados para o ensino de Matemática, de que forma se estabeleciam 

as turmas, como eram selecionados os professores, quais os regulamentos, além de 

apontar as perspectivas sobre o Curso de Treinamento para os Professores Leigos 

em Caicó/RN. Contudo, estamos cientes de que 

 
 
As fontes ou documentos não são um espelho fiel da realidade, mas 
são sempre a representação de parte ou momentos particulares do 
objeto em questão. Uma fonte representa muitas vezes um 
testemunho, a fala de um agente, de um sujeito histórico; devem ser 
sempre analisadas como tal. (BORGES, 2005, p. 61). 

 

 

Por esse motivo, os depoimentos dos professores complementaram os dados 

encontrados nos documentos oficiais, dando-nos a possibilidade de confrontarmos 

informações relevantes lacunares existentes nos documentos. 

No mesmo período em que fazíamos a pesquisa documental, também 

realizávamos diversos estudos bibliográficos. Entre eles, ressaltamos a tese de 

Gutierre (2008), cujos resultados também foram obtidos de parte dos documentos 

supracitados, pois a autora também visitou o Arquivo Público do RN.  

Vale dizer que, nesses estudos bibliográficos, encontramos dificuldades (hoje 

já superadas) em compreender a Teoria da História, que foi utilizada para o 

embasamento desse trabalho, pois a pesquisa histórica procura descobrir e 

relacionar os dados existentes de forma a contar uma história bem fundamentada.  

Essa fundamentação, como já posto, ocorreu com base nos documentos 

oficiais, na pesquisa bibliográfica e na utilização de entrevista semiestruturadas. Tais 
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entrevistas, portanto, nos proporcionaram elementos para escrita dessa história 

sobre o Curso de Treinamento. 

A seguir, apresentamos cada um dos nossos depoentes. 

 

2.4 A ESCOLHA DOS DEPOENTES DA PESQUISA 

 

Nossas depoentes são todos do sexo feminino12, pois conseguimos 

entrevistar quatro Professoras Leigas, três professoras formadoras e duas técnicas 

administrativas. Todas participaram do Curso de Treinamento de Caicó/RN, 

exercendo suas respectivas funções, exceto a professora formadora Teresinha 

Garcia de Melo, que atuou em Natal na SEEC/RN. 

Com essas nove depoentes, conseguimos reunir os depoimentos das 

pessoas que fizeram parte do Curso de Treinamentos em Caicó/RN, com atribuições 

diferentes. Conseguimos identificá-las facilmente por sermos de Caicó, e tão logo 

identificadas por nós, fizemos o convite para a realização da entrevista. Vale dizer 

que todas tinham capacidade física e mental e, prontamente, aceitaram participar da 

pesquisa. Entendemos que as nove depoentes foram suficientes para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa, tendo em vista que elas desempenharam 

diferentes papéis, durante o Curso de Treinamento e que, ao serem convidadas, 

demonstraram interesse em participar. 

Identificamos o nome de uma das depoentes, quando realizávamos o nosso 

estudo bibliográfico, pois na tese de Gutierre (2008) há uma tabela que contém as 

disciplinas lecionadas no Curso de Treinamento e quem as lecionava. Eis: 

Metodologia da Linguagem, professoras Josefa Maria dos Santos e Isabel 

Fernandes; Metodologia da Matemática, professoras Célia Santos e Avani Medeiros; 

Estudos Sociais, professoras Gertrudes Dantas de Mello e Inês Fernandes; 

Metodologia da Ciência, professoras Maria Elísia de Araújo e Ivonete Pereira de 

Oliveira; Artes e Recreação, professoras Rita Pereira e Necy Alves Bezerra. 

(GUTIERRE, 2008). 

De posse desta informação, percebemos que conhecíamos algumas pessoas 

citadas, pois, como dissemos anteriormente, somos da cidade de Caicó. Logo, 

fizemos o nosso primeiro contato. Procurei a professora de Metodologia da 

                                                           
12

 Usamos Professores Leigos quando nos referirmos aos participantes do Curso de Treinamento e a 
Professoras Leigas quando nos referirmos as nossas entrevistadas. 
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Matemática, Célia Santos. A partir do contato com essa professora, ela nos informou 

alguns nomes de professoras que foram suas alunas, professoras formadoras e 

técnicas que também fizeram parte do Curso. 

Logo, utilizamos, na escolha desses depoentes, o critério de rede. Ao 

escolhermos esse critério, vimos às possíveis potencialidades e contribuições, pois 

Garnica define o critério de rede como um processo em que ―seu colaborador sugere 

ao pesquisador pertinência do depoimento de outra pessoa, construindo assim uma 

rede de colaboradores‖. (GARNICA, 2006, p. 94).  

Contudo, outras duas professoras entrevistadas foram contactadas por nós, a 

partir de seus nomes identificados em uma lista de frequência do Curso de 

Treinamento, advindas do Arquivo Público do RN. Nessa lista, tinham professoras 

cursistas da cidade de São José do Seridó/RN, localizada aproximadamente a 30 

km de Caicó, e como possuímos um grande amigo em São José, levamos a lista até 

ele, que nos informou o endereço das professoras. 

Assim foi constituída a escolha por esses depoentes. 

 

2.5  O MÉTODO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS 

 

Nesta pesquisa, realizamos entrevistas com nove pessoas, entre professoras 

formadoras (3), Professoras Leigas (4) e técnicas administrativas (2) que fizeram 

parte do Curso de Treinamento em Caicó/RN. Além dessas entrevistas, utilizamos 

como fonte de pesquisa a transcrição do depoimento feito pela professora Teresinha 

Garcia de Melo, que foi uma das professoras formadoras do Curso de Treinamento. 

Esse depoimento foi realizado durante a XXI Semana de Matemática da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que aconteceu no ano de 

2009, quando da realização de um minicurso mediado pela professora Dra. Liliane 

dos Santos Gutierre. Vale dizer que a professora Teresinha foi convidada pela 

professora Liliane para realizar tal depoimento nesse minicurso, bem como a 

transcrição do referido depoimento foi realizada pelo então bolsista de Iniciação 

Científica, aluno do Curso de Graduação em Matemática, na modalidade 

Licenciatura, da UFRN, Wellinson Costa de Freitas, ora orientando da professora 

Liliane. Essa transcrição, a partir de então, fez parte dos arquivos pessoais da 

referida professora para ser utilizado em suas pesquisas. Ela nos ofereceu esse 

material e nós, prontamente, o aceitamos. 
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No tocante às entrevistas, elaboramos roteiros (Apêndice A), como falamos 

na introdução deste estudo, com questões acerca do ensino de Matemática, 

realizado durante o Curso de Treinamento em Caicó/RN. Nosso roteiro foi divido em 

quatro partes:(1) perfil da entrevistada; (2) trajetória da vida profissional; (3) 

questões direcionadas ao Curso de Treinamento para Professores Leigos em 

Caicó/RN e (4) considerações finais. 

O roteiro foi nosso guia para a realização das entrevistas. Entretanto, algumas 

das perguntas foram sendo respondidas, antecipadamente, pelos entrevistados. 

Como dissemos na introdução deste trabalho, lançamos mão da entrevista 

semiestruturada (LAVILLE; DIONE, 1999), acrescentando ou retirando alguma 

pergunta, quando considerássemos conveniente. Esses depoimentos foram 

contados na perspectiva dos depoentes. Deixamo-los à vontade para tal. Neste 

aspecto, Alberti (2005, p. 67) nos diz que ―a memória é resultado de um trabalho de 

organização e seleção do que é importante para o sentimento de unidade, de 

continuidade e de coerência – isto é identidade". Assim, o que se é retratado ou 

falado pelo entrevistado está relacionado ao que foi relevante para ele e não será 

usado em nossa análise como verdades absolutas. 

Quanto ao local da realização das entrevistas, ocorreram na residência das 

próprias entrevistadas, exceto o depoimento da senhora Polísia Gentil Dias, que fora 

realizado na casa de outra depoente. 

 

 

2.6 A INTERPRETAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

A interpretação das entrevistas iniciou no momento em que começamos a 

escutar e realizar as transcrições das mesmas. Nesse instante, vimos o quanto é 

importante realizarmos as transcrições tão logo quanto foram gravadas, visto que 

revivemos e reativamos por meio da memória o momento da entrevista. A realização 

das transcrições é demorada e ouvimos várias vezes para não perder nenhum 

detalhe dos depoimentos.  

Para nós, como dissemos anteriormente, transcrever é passar o áudio da 

entrevista para a forma de texto, mantendo a fidelidade do que foi dito pelo 

depoente, efetuando algumas alterações para um melhor entendimento da entrevista 

e para a viabilização do texto escrito. (ALBERTI, 2005). 



36 
 

Enquanto pesquisadores, direcionamos um olhar crítico, reflexivo sobre o 

material o qual faz parte da pesquisa. Daí, iniciamos as transcrições, observando, 

atentamente, a articulação das falas das depoentes para que realizarmos nossas 

interpretações e dialogarmos com os autores os quais fazem parte do nosso 

referencial teórico.  Diversas vezes, nos deparamos com a necessidade de 

voltarmos ao áudio e ao referencial teórico com o propósito de constituirmos, de 

forma coerente e sistemática, uma história sobre o Curso de Treinamento, em 

Caicó/RN. 

Desse modo, os depoimentos e as nossas leituras dos documentos, no 

decorrer da pesquisa, foram configurando o ensino da Matemática, realizado pelos 

professores antes, durante e depois do Curso de Treinamento, em Caicó/RN. 

 

 

2.7 APRESENTAÇÃO DAS DEPOENTES  

 

Nesta parte, decidimos não pôr as entrevistas na ordem que foram realizadas. 

Optamos por organizá-las, seguindo uma sequência pré-determinada. Primeiro, 

apresentaremos as Professoras Leigas, que fizeram o Curso devido às 

recomendações educacionais da Secretaria de Educação do RN; em seguida, 

apresentaremos as professoras formadoras, que foram as instrutoras e as 

responsáveis pela capacitação das Professoras Leigas; e, por último, as técnicas 

administrativas, que tinham como função auxiliar também na produção de materiais, 

tais como, diários e provas.  

 

2.7.1 Professoras Leigas 

 

Conforme sequência definida, apresentamos, a seguir, as Professoras Leigas 

entrevistadas. 

 

2.7.1.1 Professoras Josefa Auta de Medeiros e Rosilda Rosa de Medeiros 

 

A primeira entrevistada que apresentamos nesta dissertação é a professora 

Josefa Auta de Medeiros (ver Figura 3). Aos 79 anos de idade, Josefa nos informou 
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que possui o Magistério, é solteira e foi professora do Estado do RN, por 30 (trinta) 

anos. Atualmente (2017), a professora Josefa é aposentada. 

Na Figura 3, a seguir, está uma fotografia da professora Josefa. Esta foi 

cedida a nós, durante a realização da entrevista, que foi em sua residência. 

 

Figura 3 – Professora Josefa Auta de Medeiros 

 

Fonte: Arquivo Pessoal de Liege Priscila de Medeiros, 2016. 

 

A segunda Professora Leiga chama-se Rosilda Rosa de Medeiros e é irmã da 

professora Josefa. Rosilda tem 77 anos, é Pedagoga, é viúva e lecionou durante 25 

anos na rede estadual de ensino do RN. Atualmente (2017), assim como sua irmã, 

também está aposentada. 

Na Figura 4, a seguir, é possível visualizarmos a imagem da professora 

Rosilda, em sua residência, na cidade de Cruzeta/RN, onde mora com sua irmã, 

Josefa. Esta fotografia foi feita por nós, durante a realização da entrevista. 
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Figura 4 – Professora Rosilda Rosa de Medeiros 

 

Fonte: Arquivo Pessoal de Liege Priscila de Medeiros, 2016 

 

As irmãs, Rosilda e Josefa, participaram do Curso de Treinamento para 

Professores Leigos da cidade de Caicó/RN.  

Convidamos a professora Josefa Auta a participar da entrevista, via uma rede 

social, por meio da sua sobrinha, Maria Rosa, que fez o intermédio entre a 

professora e nós. Não tivemos nenhum receio em conversar com a Professora 

Leiga13, visto que ela se colocou a nossa disposição e colaborou muito com o nosso 

trabalho. Não podemos deixar de relatar que só conseguimos o nome da professora 

Josefa, por meio de conversas informais com a professora formadora Célia Santos.  

Inicialmente, estávamos indo fazer a entrevista com a professora Josefa Auta 

de Medeiros, mas ao chegarmos a sua residência, nos deparamos com a sua irmã, 

Rosilda, que também tinha participado do Curso de Treinamento, fato este, 

desconhecido por nós até aquele presente momento. Desse modo, aproveitamos a 

oportunidade para realizarmos, simultaneamente, as entrevistas com as Professoras 

Leigas Josefa e Rosilda. 

Por questões de comodidade e conveniência, a entrevista foi realizada na 

casa das entrevistadas, situada na cidade de Cruzeta/RN, localizada próxima à 

igreja matriz de Nossa Senhora dos Remédios. 

                                                           
13

 Vale dizer que, atualmente, as professoras possuem formação específica para lecionarem, 
conforme reza a LDB, mas, continuaremos a chamá-las de professoras leigas, entendendo-as como 
as participantes do Curso de Treinamento para Professores Leigos em Caicó/RN. 
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O nosso encontro foi marcado para o dia 17 maio de 2015 e a entrevista 

começou às 16h35. No decorrer de 57m45s, as entrevistadas narraram alguns fatos 

e esclareceram alguns detalhes do Curso. 

Também conversamos com as depoentes sobre os procedimentos que 

adotamos (gravação, transcrição, conferência e carta de cessão para o uso da 

entrevista na dissertação de mestrado). Em 11 de janeiro de 2016, retomamos o 

contato, a fim de que as depoentes Josefa e Rosilda lessem a transcrição, fizessem 

a conferência e assinassem a carta de cessão. E assim elas fizeram. 

 

2.7.1.2 Professoras Francisca Silva e Maria da Paz de Medeiros Costa 

 

As próximas depoentes que apresentaremos são Francisca Silva e Maria da 

Paz de Medeiros Costa. Elas foram entrevistadas por nós, no dia 04 de dezembro de 

2015, em suas residências, às 7h e às 13h, respectivamente, na cidade de São José 

do Seridó/RN. Conseguimos os nomes das professoras supracitadas por meio das 

listas de frequência do Curso de Treinamento, advindas do Arquivo Público do RN, 

conforme dissemos anteriormente. 

As professoras foram muito solícitas, inclusive nos forneceram duas 

fotografias sobre alguns momentos recreativos realizados no Curso de Treinamento. 

Algumas dessas fotografias encontram-se no decorrer desse texto e outras no 

documentário que está no Apêndice D deste trabalho. 

Em 15 de janeiro de 2016, retornamos com as transcrições das entrevistas 

para que as professoras lessem e assinassem a carta de cessão.  

A Professora Leiga Francisca Silva trabalhou em diversas escolas em virtude 

de ser membro da Congregação Religiosa Filhas do Amor Divino e precisar ser 

transferida, constantemente. Atualmente (2017), está aposentada com 69 anos de 

idade. Ela possui o 2º Grau, Magistério, e reside na cidade de São José do Seridó. 

Sua entrevista durou 22 minutos. 
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Figura 6 – Professora Maria da Paz de Medeiros Costa 

Figura 5 – Professora Francisca Silva 

 

Fonte: Arquivo Pessoal de Liege Priscila de Medeiros, 2016 
 

Já a professora leiga Maria da Paz de Medeiros Costa, tem 68 anos, é 

casada, possui 2º Grau, pois fez o Curso de Magistério. Atualmente, a docente está 

aposentada como professora do Estado do Rio Grande do Norte. Sua entrevista 

durou 18m18s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal de Liege Priscila de Medeiros, 2016 
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2.7.2  Professoras Formadoras 

 

Identificamos quais eram as professoras formadoras do Curso de 

Treinamento em Caicó/RN, conforme falamos anteriormente, a partir da tese de 

Gutierre (2008). Nosso interesse foi entrevistar as professoras da disciplina 

Metodologia da Matemática, Célia Santos e Avani Medeiros. Nessa busca, 

descobrimos que somente seria possível entrevistarmos a professora Célia Santos, 

pois a professora Avani Medeiros havia falecido. Vale destacar que o nome da 

professora formadora Maria Elísia de Araújo Moraes também estava na referida 

tese, mas resolvemos entrevistá-la a partir do momento que soubemos, por meio 

das técnicas- administrativas, que ela, mesmo sendo professora de Metodologia da 

Ciência, também lecionou a disciplina de Metodologia da Matemática. 

  

2.7.2.1 Professora Célia Santos 

 

Quando nos deparamos com o nome da professora formadora Célia Santos 

ficamos muito felizes, visto que já a conhecíamos e como somos da mesma cidade e 

morávamos próximas da entrevistada, o contato com ela se tornou bem mais fácil. 

Não nos foi imposta nenhuma dificuldade para a realização da entrevista, visto que 

tudo que perguntamos foi respondido.  

Célia Santos nos informou quais os melhores dias para que fôssemos realizar 

a entrevista. Além disso, ela esteve sempre pronta a nos esclarecer qualquer dúvida 

sobre o Curso de Treinamento. O convite para a realização da entrevista foi feito 

pessoalmente durante um de nossos encontros em sua casa. A professora aceitou 

prontamente o nosso convite. 

Em 30 de junho de 2015, a professora Célia Santos nos recebeu em sua 

residência para que nós pudéssemos realizar a entrevista. Esta teve duração de 

35m45s. Vale dizer que não conseguimos nenhuma fotografia da professora, uma 

vez que ela não nos permitiu fotografá-la. 

A entrevistada nos falou sobre a visita de outros pesquisadores, porém eles 

não retornaram a ela. Como já nos conhecíamos e havíamos conversado 

anteriormente com ela sobre o nosso trabalho, iniciamos logo a entrevista. 

Durante a entrevista, a professora se mostrou confortável e trouxe algumas 

anotações sobre as datas de realização das etapas do curso. 
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Célia participou do Curso de Aperfeiçoamento desenvolvido pelo PABAAE, 

com ênfase em Metodologia da Matemática; é graduada em Pedagogia e 

atualmente (2017), possui 76 anos de idade. A professora tem experiência em 

Metodologia da Matemática e trabalhou na Supervisão do Centro de Formação em 

Caicó/RN. É aposentada como professora do Estado do Rio Grande do Norte. 

Explicamos à professora Célia, que retornaríamos com a finalidade de que ela 

lesse a transcrição e assinasse a carta de cessão. Em 11 de janeiro de 2016, 

voltamos à residência da entrevista e a mesma assinou a carta de cessão. Vale 

dizer que não pudemos contar com o depoimento da professora Célia Santos em 

nosso documentário, pois ela não nos concedeu o direto de usarmos sua imagem no 

vídeo e nem em fotografias. 

Além da professora Célia, vimos também no trabalho de Gutierre (2008), o 

nome da professora formadora Maria Elísia de Araújo Moraes. Supondo que o 

depoimento dessa, proporcionasse uma visão mais ampla do ensino e dos trabalhos 

desenvolvidos no Curso de Treinamento, realizamos mais uma entrevista. 

 

2.7.2.2  Professora Maria Elísia de Araújo Moraes 

 

Figura 7 – Professora Maria Elísia de Araújo Moraes 

 

Fonte: Arquivo Pessoal de Liege Priscila de Medeiros, 2016. 
 

 

Maria Elísia de Araújo Moraes foi professora formadora de Ciências e de 

Matemática no Curso de Treinamento em Caicó/RN, em 1964 e 1965, até porque, 
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no PABAEE, cursou disciplinas voltadas para as duas áreas, a exemplo de Ciências 

na Escola Primária e de Metodologia da Aritmética, conforme consta em seu 

certificado do PABAEE.   

Iniciou sua carreira de Magistério em virtude do incentivo que teve do Padre 

Galvão, conforme nos conta. Lecionou na Escola Estadual Vilagran Cabrita, em 

Caicó/RN, depois participou da capacitação realizada pelo PABAEE em Belo 

Horizonte/MG. A professora Maria Elísia é graduada em História pela Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) e Pedagogia pela UFRN, além de pós-graduada também 

pela UFRN. Atualmente (2017), é professora universitária aposentada. 

A professora Maria Elísia nos recebeu em sua residência no dia 23 de maio 

de 2016, para que pudéssemos realizar a entrevista. Esta teve duração de 37m55s.  

 

2.7.2.3 Professora Teresinha Garcia de Melo 

 

Figura 8 – Professora Teresinha Garcia de Melo 

 

Fonte: Arquivo Pessoal de Liege Priscila de Medeiros, 2016. 
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Por meio da leitura da tese de Gutierre (2008) encontramos o nome da 

professora Teresinha Garcia de Melo. Não a conhecíamos, mas entendemos que 

seria importante entrevistá-la, pois ela lecionou Matemática, durante o Curso de 

Treinamento e participou do PABAEE. Para encontrá-la, digitamos seu nome em um 

site de busca e conseguimos obter o número do seu telefone. Rapidamente, 

telefonamos e quem atendeu a ligação foi a professora Teresinha.  Explicamos 

quem erámos e qual o motivo da nossa ligação. 

A professora foi muito gentil e, na oportunidade, conversamos sobre a sua 

experiência profissional, além de agendarmos uma visita a sua casa, para que 

pudéssemos realizar uma entrevista. 

No dia 05 de setembro de 2016, como marcado, fomos à residência da 

professora Teresinha Garcia de Melo para coletarmos seu depoimento. Nossa 

depoente esteve sempre muito aberta a falar sobre esses momentos de sua carreira 

docente. Desse modo, entendemos a importância dos narradores e vimos que a 

entrevista com a professora Teresinha foi muito importante, na medida em que 

explicitou ―suas percepções do ensino da Matemática antes e depois de terem 

realizado o curso‖. (GUTIERRE, 2008, p. 211). 

Em relação aos relatos da professora Teresinha pudemos ver que trouxeram 

muitas contribuições para o nosso documentário, pois ela nos concedeu o direto de 

usarmos sua imagem nessa produção. Vale também dizer que a disponibilidade e o 

consentimento de filmá-la e fotografá-la foi fundamental para o nosso trabalho, pois 

conseguimos registrar um pouco da trajetória dessa professora e da história da 

formação do Professor Leigo no Rio Grande do Norte. Atualmente, (2017) a 

professora Teresinha é aposentada como professora do Estado. 

 

2.7.3 Técnicas administrativas 

 

 Como já posto, além das professoras formadoras e das Professoras Leigas, 

também fizeram parte do Curso, técnicas administrativas responsáveis pela 

reprodução das provas, apostilas e demais documentos referentes ao Curso. 
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2.7.3.1 Técnicas administrativas Maria das Dores Simplício e Polísia Gentil de Araújo 

Dias 

 

Encontramos, em nossa busca, as senhoras Maria das Dores Simplício e 

Polísia Gentil de Araújo Dias, que foram técnicas administrativas no Curso de 

Treinamento.  

 

Figura 9 – Técnicas administrativas Maria das Dores Simplício e Polísia Gentil de Araújo 
Dias 

 (esquerda para à direita) 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Liege Priscila de Medeiros, 2016 
 
 
 

As senhoras Maria das Dores Simplício e Polísia Gentil de Araújo Dias eram 

responsáveis por datilografar, organizar e distribuir os materiais para os professores 

formadores e Leigos. Tais materiais eram utilizados por eles, durante o Curso de 

Treinamento, para desenvolverem e transmitirem os conteúdos, durante as aulas. 
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Eram usados pelas Professoras Leigas como material de consulta e suporte 

pedagógico, quando iam lecionar suas aulas. 

 Polísia e Maria das Dores atuaram como secretárias do Curso de 

Treinamento, em Caicó/RN. Atualmente (2017), são aposentadas da rede estadual 

de ensino e residem em Caicó. Elas nos receberam no dia 14 de janeiro de 2016 no 

mesmo horário e local, nos concedendo uma entrevista que durou 35m10s. 

 

 

2.8 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS ENTREVISTAS 

 

No capítulo 1 deste estudo, apontamos que fizemos um documentário como 

produto educacional. Lamentamos muito o fato da professora Célia Santos não 

desejar fazer parte do vídeo, pois não tivemos o prazer de ter o seu depoimento no 

documentário. Também não participaram do documentário, por escolha nossa, 

diante dos objetivos do mesmo14, as técnicas administrativas Maria das Dores 

Simplício e Polísia Gentil de Araújo Dias. 

Vale salientar que todos os participantes do referido documentário também 

assinaram uma carta de cessão de direitos, permitindo a divulgação da sua imagem 

e voz. Salientamos ainda que, assim como Gutierre e Brito (no prelo) sentimo-nos a 

vontade de realizar a entrevista com duas pessoas (Maria das Dores Simplício e 

Polísia Gentil de Araújo Dias), pois, segundo Gaskell (2015, apud GUTIERRE; 

BRITO, no prelo), ―entrevistas grupais são possíveis, uma vez que os assuntos em 

questão são de interesse comum‖. Gutierre e Brito (no prelo) dizem ainda que esse 

caso não é considerado um grupo focal, uma vez que este ―compreende seis a oito 

pessoas desconhecidas anteriormente‖, o que não foi o nosso caso, pois as 

professoras se conheciam. (GASKELL, 2015, apud GUTIERRE; BRITO, no prelo). 

 Portanto, os depoimentos das Professoras Leigas e formadoras foram 

essenciais para o nosso entendimento sobre o ensino de Matemática no RN na 

década de 1960, para a escrita dessa dissertação e para a criação do documentário, 

conforme mostraremos nos capítulos a seguir.  

 

 

 

                                                           
14

 Os referidos objetivos serão apresentados no capítulo 4 dessa dissertação.  
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Fonte: http://www.ibccoaching.com.br/portal/rh-gestao-pessoas/treinamento-e-desenvolvimento-de-pessoas/# 

 

 

 

 

 

Os fatos humanos são, por essência, 
fenômenos delicadíssimos, muitos dos quais 
escapam à medida matemática. Cumpre usar 
uma linguagem finíssima, uma cor adequada 
ao tom verbal, para traduzir bem os fatos 
humanos, e portanto para os penetrar bem. 
(BLOCH, 2002, p. 29). 
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3 O NOSSO OLHAR AO CURSO DE TREINAMENTO DOS PROFESSORES 

LEIGOS EM CAICÓ/RN 

 
 

Neste capítulo, apresentamos e analisamos a formação propiciada dos 

Professores Leigos advinda do Curso de Treinamento, a partir do diálogo que 

tivemos com as fontes orais e as escritas já citadas nesse trabalho. 

 

3.1 CONTEXTUALIZANDO O CURSO DE TREINAMENTO E SEUS “ATORES” 

 

Na década de 1960, em virtude do alto índice de natalidade, do crescimento 

urbano, dos longos períodos de seca e da diversificação na economia, o governo do 

Estado do Rio Grande do Norte adotou uma política de melhoria, ampliação e 

desenvolvimento do sistema educacional. No triênio de 1963 a 1965, o referido 

governo por meio da SEEC/RN instituiu um Programa Educacional associado ao 

Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado e ao Plano Trienal de 

Educação, realizando entre outras ações o Curso de Treinamento dos Professores 

Leigos, em diversas cidades do RN. (GUTIERRE, 2008). 

Os governantes reconheciam a necessidade de melhoria e a adaptação do 

sistema de ensino, a fim de que pudessem atender o processo de industrialização, 

visto que ―onde se desenvolve relações capitalistas, nasce à necessidade da leitura 

e da escrita, como pré-requisito de uma melhor condição para concorrência no 

mercado de trabalho". (ROMANELLI, 1998, p. 59). 

Assim, para modificar o sistema educacional, nos anos de 1960, a SEEC/RN 

firmou um convênio com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) e a USAID. Nesse convênio, a USAID doou a quantia de um bilhão e 

seiscentos milhões de cruzeiros à SUDENE. Esse recurso, de acordo com o relatório 

do CEPE (1963), foi destinado à Educação primária, setor responsável pela 

alfabetização da população. (GUTIERRE, 2008). 

De acordo com Leão (1999, p. 190), a organização, a criação e o 

desenvolvimento das políticas educacionais estavam atrelados aos anseios da 

burguesia, já que a educação escolar teria a função de ―auxiliar a construção e 

consolidação de uma sociedade democrática‖. 
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Assim, o Estado, por meio da SEEC/RN, elencou como prioridade a formação 

dos Professores Leigos e para tal o treinamento dos professores formadores, a 

melhoria dos salários desses professores e, consequentemente, a valorização da 

carreira do Magistério.  

Inicialmente, a ação governamental foi selecionar professores para 

participarem ativamente de um Curso de Treinamento, em Belo Horizonte/MG 

promovido pelo PABAEE, como falamos anteriormente. Nascimento (2007, p. 8) 

explica que 

 
 
o PABAEE atuava nas áreas de aritmética, ciências naturais, 
ciências sociais, currículo-supervisão, linguagem, psicologia, pré-
primário e biblioteconomia e era uma forma eficaz de intervenção 
ideológica no sistema de ensino brasileiro, pois agia diretamente 
junto dos professores. (NASCIMENTO, 2007, p. 8). 

 
 

Em suma, tal Curso tinha como objetivo principal instruir os professores das 

Escolas Normais, no âmbito das novas metodologias para o ensino do currículo e, 

assim, torná-los agentes multiplicadores.  Esses professores multiplicadores, que 

neste estudo, chamamos de professores formadores eram ―candidatos 

criteriosamente selecionados, com a finalidade de trabalharem nos programas de 

formação, treinamento e aperfeiçoamento de professores de ensino primário.‖ 

(CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 1963, p. 3).  

Gutierre (2008) nos diz que a professora Teresinha Garcia de Melo foi 

convidada por sua supervisora de ensino a participar do PABAEE e que a mesma 

optou por cursar Metodologia da Matemática, de modo que, durante sua entrevista, 

ela nos relatou que 

 
 
Ao chegar a Belo Horizonte/MG, mais precisamente, no Instituto de 
Educação, nós recebíamos do programa todos os cursos disponíveis, 
então eu fiz a opção por Psicologia. O curso de Psicologia já está 
superlotado então eu passei para Matemática. Até hoje eu ainda sou 
apaixonada pela Matemática. (MELO, entrevista cedida, 05/07/2016). 
 
 
 

A tese de Gutierre (2008) já nos apontou que a professora Teresinha foi 

surpreendida com o método de ensino desenvolvido no PABAEE, pois até aquele 

momento, a sua base de ensino era, nas palavras da própria professora, o ―método 



50 
 

da decoreba‖. Para a professora, ―o PABAEE provocou mudanças em minha 

expectativa de vida, de trabalho e de didática‖ (MELO, entrevista cedida, 

05/07/2016). 

Entendemos que o método da decoreba citado pela professora Teresinha 

refere-se ao ensino que valoriza ―a repetição em detrimento da compreensão‖ 

(VALDEMARIN, 2014, p. 86) e que impõe ―conteúdos sem exame e discussão‖ 

(VALDEMARIN, 2014, p. 86).  

Nesse sentido, o ensino valoriza a exposição dos conteúdos por meio da 

exposição verbal dos mesmos, de modo que o professor é visto como autoridade 

máxima e desenvolve a aprendizagem por meio da repetição e memorização. 

(VALDEMARIN, 2014). 

 Diante disso, vimos que o PABAEE proporcionou aos professores 

formadores práticas pedagógicas inovadoras que mesclavam com o ensino 

tradicional. Os conceitos passaram a ser construídos a partir da investigação e 

faziam uso de meios auxiliares tais como imagens, figuras e materiais manipulativos.  

Sobre isso, Gutierre (2008) ainda nos diz que o PABAEE, para a professora 

Teresinha, significou uma grande mudança em sua vida pessoal, social, profissional, 

educacional, emocional e financeira, porque ela adquiriu e transmitiu o 

conhecimento matemático para muitos professores do RN. 

A professora acredita que ao terminarem o Curso de Treinamento, os 

Professores Leigos encontravam-se aptos e melhorariam o ensino, ―pois era 

desenvolvido o efeito multiplicativo: eu trabalho os Professores Leigos, os 

Professores Leigos trabalham seus alunos e muitas vezes os alunos trabalham os 

próprios pais‖. (MELO, entrevista cedida, 05/07/2016). 

No caso do ensino de Matemática, em Caicó/RN15, podemos afirmar que a 

formação dos Professores Leigos na região do Seridó também foi afetada 

positivamente por esta ação do PABAEE, uma vez que foram escolhidas duas 

professoras, entre elas, Célia Santos, que em 1962, como bolsista, foi para Belo 

Horizonte/MG realizar o Curso de Metodologia da Matemática e, ao voltar para a sua 

cidade natal, também se tornou professora formadora de Professores Leigos da 

região. 

Em seu depoimento, a professora Célia nos relatou que o PABAEE oferecia a 

                                                           
15

 Lembramos ao leitor que a professora Teresinha Garcia de Melo não ministrou aulas de 
Matemática no Curso de Treinamento, em Caicó/RN. 



51 
 

especialização dos professores formadores referentes às disciplinas do ensino 

primário. Todo o período de capacitação, segundo a professora, durou dez meses e 

ocorreu integralmente no Instituto de Educação de Belo Horizonte/MG.  

Em relação às disciplinas a serem cursadas, a professora Célia nos disse que 

cada uma das professoras de Caicó/RN era incentivada pela professora Carmem 

Sylvia Mallen Machado, coordenadora do Curso de Treinamento na região, sobre 

quais áreas que cada uma tinha mais aptidão. Desse modo, a professora Célia 

Santos escolheu para cursar no PABAEE a disciplina Metodologia da Matemática, a 

mesma disciplina escolhida pela professora Teresinha. (SANTOS, entrevista cedida, 

30/06/2015). Assim professora Célia nos falou: 

 
 

Eu fiz o concurso do Estado e passei, lecionei durante um ano, na 
Escola Estadual Vilagran Cabrita. Em seguida, fui convidada a 
participar do PABAEE, aceitei e respondi um formulário e fui 
selecionada. Lá eu cursei diversas disciplinas no período da manhã, 
foram Filosofia, Psicologia, ou seja, disciplinas da Educação. No 
período da tarde eu só estudava Metodologia da Matemática. 
(SANTOS, entrevista cedida, 30/06/2015).  

 

 

A professora Célia Santos relata ainda: 

 
 
Fui para Belo Horizonte fazer o curso do PABAEE, em 1962. Foi 
ótimo porque lá eu adquiri mais conhecimentos, tinham professores 
muito bons e tinha até professores com cursos no exterior. O curso 
terminou em dezembro de 1962. Eu fiz Metodologia da Matemática, 
gostei muito e, quando voltei, fiquei apaixonada pela Matemática. 
(SANTOS, entrevista cedida, 30/06/2015). 

 
 

Entendemos que o PABAEE em Belo Horizonte teve grande importância na 

mudança da realidade das professoras que participaram do mesmo. Este ponto é 

reforçado no depoimento da professora Maria Elísia, quando ela nos fala o quanto 

as metodologias apresentadas nesse Programa a ajudou na sua aprovação do 

concurso para professora da UFRN. 

Vale dizer que as professoras formadoras participantes, Teresinha Garcia de 

Melo, Célia Santos e Maria Elísia de Araújo Moraes, recebiam auxílios financeiros e, 

ao retornarem ao RN, também ganhavam gratificações nos salários, pois, ao 

retornarem deveriam colocar em prática a formação docente constituída no 



52 
 

PABAEE, acompanhando e formando os Professores Leigos junto ao Centro de 

Formação de Magistério Primário. Paiva e Paixão (1997, p. 43) afirmam que esses 

são os professores multiplicadores, por serem ―considerados adequados a 

disseminar as inovações‖. 

Nas narrativas das nossas depoentes podemos evidenciar que, embora a 

pretensão política e econômica governamental na educação era formar técnicos, o 

ensino desenvolvido por meio do PABAEE privilegiou a Tendência Empírico-Ativista. 

Sobre isso, Gutierre (2008) nos diz que o método da descoberta foi um divisor de 

águas no ensino de Matemática, durante a realização do Curso de Treinamento, 

quando as professoras formadoras passam a lançar mão dele no RN. 

O método da descoberta, segundo Fiorentini (1995, p. 9) faz parte dessa 

tendência empírico-ativista. Assim o autor nos diz que 

 
 

os mais ativistas, entendem que a ação, a manipulação ou a 
experimentação são fundamentais e necessárias para a 
aprendizagem. Por isso, irão privilegiar e desenvolver jogos, 
materiais manipulativos e outras atividades lúdicas e/ou 
experimentais que permitiriam aos alunos não só tomar contato com 
noções já sabidas, mas descobri-las de novo. O método da 
descoberta, que foi muito difundido entre nós nas décadas de 60 e 
70,contempla bem essa perspectiva. Exemplo disso é a atividade 
onde o aluno redescobriria que a soma dos ângulos internos de um 
triângulo é180º, a partir do recorte e da reunião dos vértices de um 
ou mais triângulos. (FIORENTINI, 1995, p. 9). 

 
 

O método da descoberta, portanto, contribuiu para que o professor fosse um 

orientador ou facilitador da aprendizagem. Inclusive o currículo, nessa época, era 

construído a partir dos interesses dos alunos. Como consequência, o ensino era 

realizado em ambientes estimulantes, com jogos, experimentos, contatos táteis e 

visuais, com materiais manipulativos. (FIORENTINI, 1995).  

Enfim, foi nessa perspectiva que o Curso de Treinamento formou os 

Professores Leigos, fazendo uso de materiais manipuláveis e questões 

contextualizadas voltadas para as necessidades da comunidade a qual os alunos 

estavam inseridos. 
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3.2 SOBRE O CURSO DE TREINAMENTO EM CAICÓ/RN 

 

Em Caicó/RN o Curso Treinamento funcionou nas instalações do Centro 

Educacional de Formação do Magistério Primário, uma instituição de ensino público 

existente na cidade de Caicó/RN. Esse espaço, atualmente, é denominado Centro 

Educacional José Augusto (CEJA). A Figura a seguir mostra uma imagem atual 

(2017) do CEJA16. 

 

Figura 10 - CEJA em 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Liege Priscila de Medeiros, 2016. 

 

O objetivo geral do Curso de Treinamento, como já apontamos, foi treinar os 

Professores Leigos, ―melhorar o nível cultural e pedagógico dos professores, 

assegurando-lhes melhoria de vencimentos e de condições de trabalho‖ e como 

objetivos específicos ―proporcionar conhecimentos teóricos - práticos, visando 

despertar a responsabilidade e a valorização da importante função que exerce.‖ 

(MACHADO, 1965, p. 1). 

No Relatório do III Curso de Treinamento, realizado em 1965, consta que 

foram inscritos 345 Professores Leigos, entretanto 19 desses inscritos não 

compareceram a nenhuma das aulas. Deixaram de participar os seguintes 

professores: Maria Alice de Medeiros, Inácia Marta da Costa, Raimunda Batista de 

Araújo, Benilde Vieira, Maria de Lourdes Melo, Francisca Rosa Nogueira, Maria da 

Costa Pamplona, Maria das Dores Rocha, Zélia Espínola de Medeiros, Maria das 

                                                           
16

 A partir de agora nos remeteremos ao local em que aconteceu o curso pelo seu nome atual: CEJA. 
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Neves Azevedo, Sebastiana Vitória de Souza, Jandira de Souza Roque, Delfina 

Rodrigues Dantas, Nilta Neusa Bezerra da Silva, Enecina Braga de Souza, Ana Nice 

de Brito Araújo, Delço Ferreira de Medeiros, Arlinda Jerônimo da Costa e Maria do 

Carmo de Araújo. (MACHADO, 1965). 

Durante o decorrer do curso houve desistências de outros professores. Esses 

professores estavam participando do Curso, mas por problemas de saúde, 

desistiram. Foram eles: Irene Calixto da Costa, Francisca Pereira de Araújo, Julieta 

Medeiros, Georgete Mendes, Cristina Costa Muniz, Maria Elvira de Medeiros, Elmina 

Pereira de Araújo, Ana Dantas de Araújo e Teresinha de Medeiros. (MACHADO, 

1965). 

Isto posto, em 11 de janeiro de 1963 se iniciou o Curso com uma aula 

inaugural. Tal aula realizou-se no Auditório do Centro Educacional de Formação do 

Magistério Primário e contou com a presença do então governador Aluísio Alves, do 

então Secretário de Educação, do senhor Francisco Calazans Fernandes e da 

diretora do CEPE, Lia Campos. (MACHADO, 1965). 

Na referida solenidade de abertura eram dadas as boas-vindas aos 

Professores Leigos, além de ser pedida a colaboração e dedicação de todos, a fim 

de que fossem alcançados os objetivos propostos pelo curso. Também eram 

apresentados os professores formadores, o regulamento, os horários de aula e a 

distribuição das salas. (MACHADO, 1965). 

O Curso de Treinamento foi desenvolvido em três etapas, durante os anos de 

1963,1964 e 1965. Segundo Célia Santos, 

 
 

Teve uma primeira etapa que foi no início de janeiro a 08 de março 
de 1963, foram três meses no primeiro ano. A segunda etapa foi de 
08 de janeiro a 28 fevereiro de 1964 e a terceira etapa foi de janeiro 
a fevereiro de 1965. Nos anos de 1964 e 1965 só foram dois meses 
(SANTOS, entrevista cedida, 30/06/2015). 

 
 

A professora Josefa Auta conta que participou do Curso, durante os três anos: 

―Essas etapas eram realizadas durante as férias dos alunos. Nós não tínhamos 

férias.‖ (MEDEIROS J., entrevista cedida, 17/05/2015). 

De acordo com o Programa de Matemática, as aulas eram divididas em 

teóricas e práticas. Os instrumentos de ensino eram apostilas, de modo que os 

conteúdos eram dados, obedecendo a uma sequência estabelecida pelo CEPE, 
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repassada para a Coordenadora do curso. Havia um núcleo comum obrigatório 

voltado para a formação desses Professores, pautado no ensino dos conteúdos 

teóricos e práticos, que favorecessem condições necessárias para a prática 

profissional. (MACHADO, 1965). 

Podemos afirmar que em cada ano, ou seja, em cada etapa, havia sub-

etapas, que aconteciam concomitantemente. Na primeira sub-etapa foram 

desenvolvidas 14 (quatorze) aulas de Matemática, as quais contemplavam: 

princípios gerais de aprendizagem, fatores a serem considerados no período inicial 

da aprendizagem; conceitos relacionados a unidades de medidas; princípios de 

contagem; numeração indo arábica; numeração romana; adição; subtração; 

multiplicação; divisão; sistema monetário; elaboração de planos de aula; 

apresentação de seminários; elaboração de trabalhos manuais. (SERVIÇO 

COOPERATIVO DE EDUCAÇÃO, 1965). 

Na segunda sub-etapa, também, houve 14 (quatorze) aulas de Matemática, 

onde foram ensinados: numeração, operações fundamentais: adição; subtração; 

multiplicação; divisão; sistema monetário; geometria; mínimo múltiplo comum; fração 

ordinária; adição, subtração, multiplicação e divisão de frações; elaboração de plano 

de aula; confecção de cartazes; confecção de materiais; aulas práticas e testes. 

(SERVIÇO COOPERATIVO DE EDUCAÇÃO, 1965). 

Por fim, na terceira sub-etapa, com também 14 (quatorze) aulas de 

Matemática, os conteúdos desenvolvidos foram: M.M.C. e M.D.C. pelos dois 

processos; princípios das frações ordinárias; adição e subtração de frações; 

multiplicação e divisão de frações; organização de planos de aula; frações; aulas 

modelos; frações decimais; confecções de materiais; sistema de medidas; 

geometria; testes avaliativos. (SERVIÇO COOPERATIVO DE EDUCAÇÃO, 1965). 

De acordo com o relatório do III Curso de Treinamento, os conteúdos das 

disciplinas estabelecidos pelo CEPE para cada sub-etapa do curso sofreram 

alterações. Essas alterações se deram em função das necessidades locais. Assim, a 

coordenação do Curso de Treinamento reformulou os programas enviados e 

reorganizou os planos de curso. (MACHADO, 1965). Dessa forma, os planos do 

Curso de Treinamento em Caicó/RN seguiram os seguintes critérios: 
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1ª sub-etapa17 - conteúdo programático baseado nos Programas 
Oficiais de 1ª e 2ª séries primárias, do Estado. 2ª sub-etapa – 
conteúdo programático baseado nos programas de 3ª e 4ª séries 
primárias. 3ª sub-etapa – conteúdo programático baseado no 
programa de 5ª série primária e revisão dos assuntos que não foram 
bem focados nas sub-etapas anteriores. (MACHADO, 1965, p. 7). 
 

 

Entendemos que essas adequações por parte da coordenação do Curso 

visavam um melhor ensino e aprendizagem dos conteúdos, das teorias, dos 

métodos para os Professores Leigos e assim desenvolveriam seus conhecimentos 

sobre o ensino de Matemática. Inclusive, no cronograma das sub-etapas podemos 

observar que os conteúdos seguiam uma sequência lógica, contendo os objetivos de 

ensino.   

Ainda de acordo com o relatório do III Curso de Treinamento, acerca da 

seleção das turmas, observamos critérios de escolha. São eles: a urgência de 

professores em determinados municípios; qualificação dos candidatos; o tempo de 

serviço no magistério; a data da apresentação da inscrição e o tipo de escola que 

lecionava.  

As organizações das turmas seguiam as instruções estabelecidas pelo Plano 

Geral de Aplicação, ou seja, cada turma seria composta por cinquenta alunos e 

receberiam as denominações de A, B, C e D.  

Encontramos registros que relatam as transições e processos ocorridos, 

durante o terceiro ano de Curso. Nesse, as turmas foram distribuídas em três, 

conforme os conhecimentos prévios dos Professores Leigos. Aqueles que estavam 

iniciando tinham o conteúdo da primeira sub-etapa, já listados acima. Os demais, 

para saber qual a turma que ficariam, realizavam uma prova de nivelamento sobre 

Linguagem e Matemática, que entendemos ser uma forma da Coordenação do 

Curso, juntamente com os professores formadores, identificarem os conhecimentos 

que esses Professores Leigos traziam consigo. Após essa prova, os Professores 

Leigos assistiriam aos conteúdos da 2ª ou da 3ª sub-etapa, dependendo da nota 

final obtida na referida prova, sabendo, assim, em qual a turma que ficaria. 

(MACHADO, 1965). 

                                                           
17

 A palavra sub-etapa não é utilizada no relatório de Machado (1965), mas, para um melhor 
entendimento do leitor, optamos, em usá-la neste trabalho, afinal pode parecer confuso a palavra 
etapa ser utilizada para acontecimento do Curso em três etapas (1963, 1964 e 1965), como também 
ser usada para dividir o conteúdo a ser ministrado em cada ano. 
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O Curso de Treinamento para formação dos Professores Leigos, em 

Caicó/RN, recebeu a colaboração de algumas instituições. Uma dessas foi a 

Diocese, ―com aulas de ensino religioso, ministradas pelo Senhor Bispo Diocesano, 

Dom Manoel Araújo‖. (MACHADO, 1965, p. 4) e encontros sociorecreativos, que 

tinham como objetivo ―socializar e levar ao conhecimento dos professores as novas 

deliberações do Concílio Ecumênico‖. (MACHADO, 1965, p. 4).  

A Casa do Estudante também deu sua contribuição com o empréstimo de 

camas, geladeira e fogão. Por se tratar de um local afastado da cidade, o Centro 

Educacional também contou com o apoio da Delegacia de Polícia local, no turno da 

noite. Além destes, o Educandário Santa Terezinha e o Colégio Diocesano 

Seridoense também colaboraram com o Curso de Treinamento.  

Em relação à estadia desses professores, o Centro Educacional de Formação 

do Magistério Primário serviu para acomodação dos Professores Leigos 

participantes do Curso de Treinamento. De acordo com o regulamento do curso, a 

coordenação sob a responsabilidade da professora Carmen Silvya Mellen Machado, 

escolhida pela professora Lia Campos18 para desempenhar tal função, foi incumbida 

da escolha de um local apropriado, onde instalassem de forma satisfatória tanto os 

Professores Leigos, quanto os professores formadores, de modo que além das aulas 

que seriam ministradas no local, ainda oferecessem acomodações e alimentação 

para todos. 

Como podemos observar na Figura a seguir, as Professores Leigas 

preparavam suas próprias refeições no CEJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Diretora do CEPE, como falamos anteriormente. ―Lia Campos nasceu em 13 de maio de 1928, na 
cidade de Encruzilhada do Sul/RS. Ressaltou a relevância da formação docente para o Ensino 
Primário. Promoveu no RN, entre outras atividades, o levantamento e a sistematização da rede 
escolar, a capacitação e os cursos de aperfeiçoamento para professores leigos. Faleceu em 15 de 
outubro de 1979‖. (VIEIRA apud GUTIERRE, 2008, p. 75). 
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Figura 11 - Professoras Leigas preparando suas refeições no CEJA durante o Curso 
de Treinamento em Caicó/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal da Professora Maria da Paz Medeiros Costa, 1965. 

Ainda sobre a hospedagem dos Professores Leigos, a técnica administrativa,  

 

 

Maria das Dores Simplício de Oliveira, nos contou que: 

 

 
Os cursos geralmente se apossavam de todo o CEJA. Um lado 
funcionava com classes e o outro lado funcionava como internato 
para as alunas que vinham dos municípios pertencentes à Inspetoria 
de Ensino de Caicó. Então, os professores bons eram chamados 
para ensinar nos cursos as meninas, que eram Professoras Leigas. 
Aluízio19 queria que elas todas ficassem com nível de Magistério. 
Antigamente, Magistério era segundo grau, e elas só tinham primeiro 
grau, mas, naquele tempo, um primeiro grau era bom! Elas faziam 
como se fosse segundo grau, aqui. Em três meses, viu?! Dezembro, 
Janeiro e Fevereiro. Olha, era... não sei quantas classes para o lado 
de cá... todas ocupadas com camas. Era o dormitório delas 
[Professoras Leigas]. Nós ficávamos na parte da frente, na primeira 
parte, onde era a secretaria antigamente. Lá, era nosso alojamento. 
(OLIVEIRA, entrevista cedida, 14/01/2016). 
 
 

Entendemos que a senhora Maria das Dores Simplício nomeia de professores 

bons àqueles que tinham domínio sobre os conteúdos a serem ensinados e que 

gostavam de exercer a docência, utilizando vários recursos metodológicos.  

                                                           
19

 A senhora Maria das Dores Simplício de Oliveira refere-se ao então governador do RN, Aluízio 
Alves. 
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A Professora Leiga, Maria da Paz de Medeiros Costa, nos relata que durante 

o Curso de Treinamento, ficou internada no CEJA. A professora formadora Célia 

Santos também nos falou que as Professoras Leigas vinham de vários municípios e 

―ficavam em regime de internato, no período das férias. Dormiam, tomavam café, 

almoçavam, merendavam e jantavam, ou seja, tinham tudo. Passavam os três 

meses internados.‖ (SANTOS, entrevista cedida, 30/06/2015). 

Desse modo, percebemos nas palavras da técnica administrativa, da 

professora formadora e da Professora Leiga como era o regime de internato, durante 

o curso, e que este mantinha um regulamento rígido, com uma carga horária de oito 

horas diária. As aulas ocorriam de segunda à sexta feira, com duração de 50 

(cinquenta) minutos cada, tendo 5 (cinco) minutos de intervalo entre as aulas e 15 

(quinze) minutos para o lanche, nos turnos matutinos e vespertinos, no decorrer de, 

aproximadamente, 60 (sessenta) dias.  

De acordo com as técnicas administrativas Maria das Dores e Polísia Gentil o 

regulamento do Curso de Treinamento não permitia às professoras alunas internas 

saírem do CEJA sem a autorização ou acompanhamento de pessoas estabelecidas 

pela coordenadora. As técnicas justificam tal fato, afirmando que ―elas tinham que 

estudar! Elas saiam das escolas delas, não tinham nem férias, coitadas. Vinham 

estudar!‖ (OLIVEIRA, entrevista cedida, 14/01/2016). 

O regulamento era rígido e não havia flexibilidade em liberar as professoras 

alunas para passearem, durante o curso, pois as Professoras Leigas deveriam estar 

atentas ao Curso de Treinamento, focando na obtenção do conhecimento, na sua 

qualificação, na aprendizagem dos conteúdos, no uso dos materiais, técnicas e 

metodologias, nas exigências educacionais necessárias para a década de 1960, 

almejando melhorar o ensino e a aprendizagem. Sobre isso a Professora Leiga 

Josefa Auta de Medeiros nos diz: ―tínhamos que ficar lá. Eu fiquei dois anos [...], 

internada mesmo. Parecíamos uns presos‖. (MEDEIROS J., entrevista cedida, 

17/05/2015.).  

Nesta forma de regulamento a Professora Leiga Josefa não se sentia 

confortável e objetivando finalizar o curso, teve que se submeter às referidas 

normas, superando esses sentimentos, esse desconforto.  Josefa nos falou que, 

devido a isso, ao ingressar no III Curso de Treinamento, preferiu ficar hospedada na 

casa de uns amigos. 
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Dito isto, vale dizer também que, em nossas buscas pelos arquivos, 

encontramos ofícios circulares, contendo as instruções para a inscrição dos 

Professores Leigos no Curso de Treinamento, em Caicó/RN (ver Anexo B). Ao 

analisarmos, vimos que esses ofícios eram expedidos e enviados aos outros 22 

(vinte e dois) municípios pertencentes à Região do Seridó20, pois na cidade de 

Caicó/RN, a convocação e divulgação do Curso se davam por meio de avisos 

divulgados pela emissora de rádio local e pelo jornal. 

Para a realização do Curso de Treinamento foram feitas campanhas de 

divulgação intensiva, inclusive anunciando concessão de bolsas de estudos aos 

alunos que fossem selecionados e que participassem. (GUTIERRE, 2008). A 

colaboração da imprensa falada e escrita foi fundamental para a divulgação e 

publicação de todas as ações referentes ao Curso de Treinamento, que era gratuito.  

A Emissora de Educação Rural divulgou ―anúncios, avisos e convites‖ durante 

todo o desenvolvimento do Curso (MACHADO, 1965, p. 2). O Jornal A Fôlha 

publicava informações sobre as etapas de realização e o desenvolvimento do 

mesmo. Tal jornal entrou em circulação na cidade de Caicó/RN, em 06 de março de 

1954. Foi criado pelo Monsenhor Walfredo Gurgel, e tinha como diretor do jornal Itan 

Pereira, o redator era o padre João Agripino; o gerente, Padre Ausônio Tércio; o 

assessor técnico era Inácio Valle Sobrinho; o diretor de publicidade era Benedito dos 

Santos. (ARAÚJO; COSTA, 2014). 

O Jornal A Fôlha era o único meio de comunicação dos anseios e desejos da 

população baseados nos preceitos católicos da diretoria. As transformações 

apresentadas e representadas pelo jornal foram consequências ―do crescimento 

econômico advindo do ciclo do algodão‖ (ARAÚJO; COSTA, 2014, p. 37) e foi 

constituído pela materialização ―de alguns projetos de modernização urbana‖ 

(ARAÚJO; COSTA, 2014, p. 37), nos quais tinham o objetivo de tornar a cidade de 

Caicó em capital do Seridó. (ARAÚJO; COSTA, 2014). 

A respeito das convocações para a participação no Curso de Treinamento, as 

Professoras Leigas nos relatam como foram chamadas para participar. Maria da 

                                                           
20

 Segundo Morais (2005) a região do Seridó, situada na porção centro-meridional do estado do Rio 
Grande do Norte, na década de 1960, era composta por 23 municípios: Acari, Caicó, Carnaúba dos 
Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim 
do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São 
João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz e 
Timbaúba dos Batistas.  
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Paz, uma delas, nos conta, em seu depoimento, como se deu esse processo de 

convocação. Assim ela nos diz: ―fui convocada através da direção da Escola 

Estadual Jesuíno Azevedo21, que recebia um comunicado e nos notificava‖.( 

COSTA, entrevista cedida, 04/12/2015). 

Nesse sentido, a Professora Leiga Francisca Silva também nos relatou como 

foi a sua convocação: 

 
 

Aluízio Alves lançou o Curso de preparação para professor... é 
porque não me lembro como era o nome do Curso. [...] Nós fomos 
convocadas pela direção da escola. Aí fomos fazer, quando chegava 
no final do mês de dezembro, terminava o ano letivo às pressas 
porque tinha a papelada toda para entregar. Em janeiro e fevereiro a 
gente fazia esses treinamentos. Em cada ano, nós fazíamos uma 
etapa. Era nas férias. No período das férias eu passava todinho em 
Caicó. Foi o melhor período que passei na minha vida. Eu era bem 
jovem. (SILVA, entrevista cedida, 04/12/2015). 
 
 

 

As Professoras Leigas recebiam um auxílio financeiro do Governo do Estado 

(bolsa de estudos) para custear a sua permanência no curso, como afirma a 

entrevistada Rosilda Rosa de Medeiros. Tal condição é confirmada na fala da 

Professora Leiga Francisca Silva, ao relatar que ―lá a gente tinha uma bolsa. Pense 

como a gente ganhava dinheiro! Vieram muitos materiais, livros...‖ (SILVA, entrevista 

cedida, 04/12/2015).  

Além disso, ainda conseguimos visualizar, por meio do Relatório do Programa 

de Formação do Magistério, informações sobre a Coordenação do Curso. Era de 

competência da Coordenadora do Curso de Treinamento as seguintes atribuições:  

 
 

organizar o plano semanal das aulas, distribuir os horários dos 
professores, manter o bom funcionamento das aulas, fazer os ajustes 
necessários, distribuir as tarefas dos membros da equipe, verificar os 
lanches, verificar a limpeza do prédio, providenciar junto à Secretária 
de Educação do Estado o material quando necessário, providenciar a 
hospedagem dos Professores Leigos e dos professores formadores. 
(CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 1963, p. 
16). 
 
 

                                                           
21 A Escola Estadual Jesuíno Oliveira está situada na cidade de São José do Seridó/RN.  
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Também estava a cargo da coordenação a promoção de seminários, a 

responsabilidade de proporcionar o entrosamento entre a equipe de professores 

formadores, a organização  

  
 

das disciplinas e dos os conteúdos abordados, fazer balanços 
semanais, anotar dados, manter o controle das professoras alunas 
que viajassem para suas cidades, anotar as providências tomadas, 
realizar os pagamentos e os controles das aulas lecionadas pelas 
professoras formadoras. (CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS, 1963, p. 16). 
 

 

A coordenadora do Curso ainda providenciava os espaços físicos onde 

ocorriam as aulas, acompanhava e vistoriava toda a equipe de limpeza, mantinha 

contato com a Secretaria de Educação, a USAID e a SUDENE. 

No tocante às atividades no decorrer do curso, foram realizados seminários, 

encontros sociais com função recreativa, e criado um jornal mural, por sugestão dos 

Professores Leigos, contendo artigos informativos, educativos e humorísticos. O 

jornal recebeu o nome de ―A voz do Professor‖. Também foram organizadas 

excursões de caráter recreativo pelo Diretório Estudantil, com o auxílio da 

administração do curso, para os seguintes locais: Itans Iate Clube, em Caicó/RN; 

Estação Experimental, em Cruzeta/RN; açudes Coremas, Gargalheiras e São 

Fernando. (CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 1963). Sobre as 

excursões, a Professora Leiga Rosilda Rosa de Medeiros contou-nos suas 

impressões: 

 
 

Fui à Coremas e também à Gargalheiras. Um passeio muito bonito. 
Tinha muita água, beleza maior do mundo. A gente adquiriu muito 
conhecimento.  Ficou muito boa a vida da gente naquela época. Foi 
bom demais. (MEDEIROS R., entrevista cedida, 17/05/2015). 

 
 
 

Na Figura 12, a seguir, visualizamos uma dessas excursões realizadas ao 

Açude Coremas, durante o Curso de Treinamento, em 1965. 

 
 
 
 



63 
 

Figura 12 - Excursão realizada em 1965 pelas Professoras Leigas do Curso de 
Treinamento ao açude Coremas/PB. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal da professora formadora Maria Elísia de Araújo 
 
 

Além dessas, vimos que foram realizadas - pelo menos - mais duas atividades 

extracurriculares com as Professoras Leigas, em cada etapa do curso, em 

colaboração com a equipe administrativa. Em janeiro de 1965, foi realizado um 

encontro social, tendo como objetivo empossar os representantes do Diretório 

Estudantil, constituído pelos professores alunos Jurandi Cardoso de Medeiros, Maria 

da Paz Dantas, Maria José Medeiros, Celita Medeiros, Cledy Wanderley, Teresinha 

Victor da Silva, Haidée Araújo de Medeiros, Maria Ayres de Souza. (MACHADO, 

1965). 

Os representantes do Diretório tinham como objetivos: ―possibilitar maior 

entrosamento entre o pessoal discente, docente e administrativo; encarregar o 

diretório da organização da parte social e recreativa do Curso tais como excursões, 

jornais, murais, etc‖ (MACHADO, 1965, p. 6). 
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3.3 A ESCOLHA DAS DEPOENTES PELA DOCÊNCIA 

 

De acordo com os depoimentos das Professoras Leigas, o ingresso na 

carreira de Magistério se deu por meio do incentivo dos familiares, de pessoas 

conhecidas, governantes ou representantes educacionais, que as convidavam para 

lecionarem. 

Identificamos nas falas das professoras a influência da família em suas 

escolhas. Elas nos relataram que foram estimuladas por suas mães a exercerem a 

função de professora.  Deste modo, podemos ver que a opinião da família foi um 

fator que direcionou a escolha pelo Magistério. No caso das professoras Teresinha 

Garcia de Melo, após o término de seu noivado, sua mãe disse: ―Teresinha, você 

agora vai ser a professora que eu quero na minha casa.‖ (MELO, entrevista cedida, 

05/07/2016). 

Essa realidade também foi vivenciada pelas professoras Rosilda Rosa de 

Medeiros Araújo e Josefa Auta de Medeiros. Josefa nos fala: 

 
 
eu e minhas irmãs tínhamos vontade de ser professora e mamãe 
incentivava muito. Nós somos sete mulheres, cinco professoras e 
duas costureiras. Mamãe dizia: vocês irão ser professoras. 
(MEDEIROS J., entrevista cedida, 17/05/2015). 
 
 

Entendemos, portanto, que a escolha das professoras pela docência estava 

diretamente ligada a satisfação do desejo de suas mães em terem filhas 

professoras. De acordo com Soares (2002) os pais projetam o futuro dos filhos de 

acordo com os seus desejos e anseios, ou seja, passa para os filhos a 

responsabilidade de realizar o que não conseguiram fazer em sua juventude. 

Já no caso das Professoras Leigas Francisca Silva e Maria da Paz Costa, a 

escolha das professoras pela docência estava diretamente ligada aos convites das 

diretoras das escolas em que iniciaram suas vidas profissionais. No caso da 

Francisca Silva, o convite foi feito pela diretora Bernadete Costa, pois estavam 

precisando de um professor para lecionar na escola que esta diretora atuava. Já a 

professora Maria da Paz de Medeiros Costa foi convidada por ―Lica‖ para lecionar no 

sítio Algodão. Ela lecionou nesse sítio, durante dois anos. 
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Percebemos nos relatos das professoras que o convite dos representantes 

educacionais locais (as diretoras) influenciou a carreira docente das professoras. 

Esse tipo de influência se dá em virtude de apadrinhamento, definido como 

 
 
um sistema político fundamentado em relacionamentos pessoais 
entre indivíduos desiguais, entre líderes (ou padrinhos) e seus 
seguidores (ou afilhados). Cada parte tem algo a oferecer a outra. Os 
afilhados oferecem apoio político aos padrinhos, bem como 
deferências, expressas em várias formas simbólicas (gestos de 
submissão, linguagem respeitosa, presentes entre outras 
manifestações). Já os padrinhos oferecem hospitalidade, empregos e 
proteção aos seus afilhados. (BURKE, 2004, p. 104). 
 
 

É possível, portanto, ver a micropolítica que existiu entre as Professoras 

Leigas e a direção das escolas, visto que ―abarca os aspectos informais, invisíveis 

do poder‖ (BURKE, 2004, p. 113), existentes nas relações entre as professoras e a 

diretora da escola.  

De acordo com a fala das depoentes, também percebemos como ocorria o 

início de suas carreiras. As Professoras Leigas iniciavam muito cedo no Magistério, 

em virtude da falta de pessoas qualificadas e com disposição em trabalhar com o 

ensino, por isso, os governantes contratavam os que se prontificavam a lecionar, 

como nos mostrou a Professora Leiga Francisca Silva. ―Eu tinha a quarta série e 

trabalhava em sala multisseriada, com alunos das quatro primeiras séries‖. (SILVA, 

entrevista cedida, 04/12/2015). 

Sobre seu ingresso na docência, a Professora Leiga Rosilda Rosa de 

Medeiros nos contou assim: 

 
 
Quando eu cheguei, já era formada no quinto ano. Era quinto ano 
naquela época, mas um sexto ano hoje [risos] já tinha muita 
bagagem. Juntaram-se, certo dia, alguns pais, lá do sítio Malhada 
Grande. Eles foram à casa de meu pai me convidar para eu ser 
professora. Eu respondi: - Eu não tenho vontade de ser professora! 
Mas esses pais se prontificaram em ajudar em tudo, reformaram a 
escola velha que era um prédio abandonado, e eu comecei a lecionar 
assim bem popular, sem nada mesmo, só com a vontade e a 
prontidão. (MEDEIROS R., entrevista cedida, 17/05/2015.). 

 
 

Vimos, portanto, que essas professoras nunca haviam ensinado antes, mas 

eram ―convidadas‖ a lecionarem nas escolas primárias. Fato esse que as levou a 
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realizarem, posteriormente, o Curso de Treinamento, em Caicó/RN. Assim continua 

a professora Rosilda: 

 
 
De início era assim... Só no bagaço como se diz... Era com a cara e 
a coragem. Quando a gente foi se aperfeiçoando, ia montando um 
―planozinho‖! Um ―planozinho‖ de aula, com alguns objetivos, quero 
fazer isso até o final do mês, quero fazer isso até o conhecimento 
dos alunos. (MEDEIROS R., entrevista cedida, 17/05/2015). 
 
 

Já a Professora Leiga Maria da Paz de Medeiros Costa, narra: ―Quem 

descobriu minha carreira foi Lica de Coco Biro, pois foi ela quem me levou para o 

Sítio Algodão, onde lecionei por dois anos. E nem sabia o que eu ia fazer‖. (MARIA 

DA PAZ. Depoimento Oral em 04/12/2015). 

Ainda sobre o início da docência, a Professora Leiga Josefa nos relatou 

―Rosilda fez o quinto ano em Jardim do Seridó/RN e eu aqui, em Cruzeta. Aí pronto, 

já era professora. Tinha vagas no Sítio‖ (MEDEIROS J., entrevista cedida, 

17/05/2015.). 

Observamos nos relatos das três depoentes que havia uma preocupação dos 

governantes do município em ter professoras para ensinar. Foi a partir dessa 

preocupação que os representantes políticos buscaram pessoas que tivessem 

interesse pela docência.  

As referidas professoras, ao iniciarem suas carreiras de docentes, eram 

jovens inexperientes que ―ensinavam‖ às crianças, apenas com um curto processo 

de escolarização, pois tinham até o quinto ano primário. Como pudemos constatar, 

ao ingressarem no Magistério, as depoentes só possuíam a formação do quinto ano 

primário. Eram jovens e sem formação docente.  

Contudo, devido a formação advinda do Curso de Treinamento para 

Professores Leigos, essas professoras aprenderam por meio de aulas teóricas e 

práticas, técnicas que as auxiliaram no desenvolvimento delas, enquanto docente. 

Vale lembrar que participavam do Curso, pessoas com pelo menos 16 anos e meio, 

que tivessem interesse pelo Magistério. (MACHADO, 1965). 
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3.4 O ANTES E O DEPOIS DO CURSO DE TREINAMENTO  

 

Para dar maior visibilidade sobre as mudanças proporcionadas aos 

Professores Leigos depois da realização do Curso de Treinamento realizado por 

eles, em Caicó/RN, na década de 1960, apresentaremos, nesse momento, como os 

Professores Leigos ministravam suas aulas antes do Curso.  

Como vimos, nossas depoentes deixaram-nos claro que só tinham até o 

quinto ano primário (Ginasial) e tinham iniciado sua carreira no Magistério sem muita 

noção dos meios necessários para o desenvolvimento da profissão docente.  

É do nosso entendimento que essas professoras tentavam reproduzir os 

mesmos mecanismos de ensino que foram usados com elas em sua fase escolar, ou 

seja, seus alunos iam aprender da mesma forma que elas aprenderam. 

Vivíamos um período em que os conteúdos eram ensinados de forma 

descontextualizada e cabia aos alunos à tarefa de simplesmente reproduzi-los. 

Nessa forma de ensino, os alunos ―aprendiam‖ ouvindo a teoria, anotando e 

decorando os conteúdos, para reproduzi-los. As provas tinham caráter 

classificatório, com foco na memorização de dados e informações que tinham que 

ser reproduzidas com exatidão. (SAVIANI, 1992). 

Podemos constatar esses fatos em uma das falas da Professora Leiga Josefa 

Auta, quando ela diz que o aluno tinha que saber a tabuada e também escrever um 

bilhete de acordo com as normas estabelecidas (MEDEIROS J., entrevista cedida, 

17/05/2015). Assim, nota-se que o sistema educacional daquela época era pautado 

na decoreba, pois os conteúdos eram transmitidos pelo professor, tendo como 

objetivo a assimilação pelos alunos. (SAVIANI, 1992).  

Os Professores Leigos não realizavam planejamentos, os conteúdos eram 

selecionados aleatoriamente e desconheciam a utilização de materiais didáticos. A 

Professora Leiga Maria da Paz de Medeiros Costa narra que eles tinham pouco 

conhecimento sobre a elaboração de planos de aula. Mas, a Professora Leiga 

Rosilda Rosa buscava orientações com a diretora de sua escola.  

 
 

Existia algum professor antigo da cidade. Então, eu lhe pedia. Como 
que eu posso ensinar o segundo ano primário tal disciplina, tal 
matéria? A gente chamava matéria, não era disciplina não, era 
matéria. Era matéria de Português, Matemática, Ciências, Geografia 
e História. (MEDEIROS R., entrevista cedida, 17/05/2015.). 
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Essa realidade foi se modificando ao longo do Curso de Treinamento. A esse 

respeito, elas nos revelaram que aprenderam muito em relação a como desenvolver 

suas aulas, inclusive, na construção de um plano de aula. Falaram ainda que esse 

treinamento foi a maneira encontrada para a melhoria e desenvolvimento dos 

professores daquela época. O curso trouxe para os Professores Leigos uma ―visão 

mais ampliada sobre como ensinar aos seus alunos, por meio de aulas teóricas e 

práticas‖. (SANTOS, entrevista cedida, 30/06/2015). 

―Primeiro, elas ensinavam os planos de aulas, os objetivos. E, ali a gente foi 

aprendendo, tínhamos uma equipe pedagógica muito boa, com professoras ótimas‖ 

(COSTA, entrevista cedida, 04/12/2015). 

A Professora Leiga Francisca Silva exprime que o curso foi tudo para sua 

vida, pois naquela época ela ensinava a Matemática pela Matemática, inclusive sem 

pensar em metodologias para as aulas. 

Francisca Silva em seu depoimento nos relata: 

 
 
Nós usávamos os materiais concretos, nós apreendemos a usar as 
técnicas que se adequavam a nossa realidade. Nós sempre 
trabalhávamos Matemática associada a outras disciplinas como, por 
exemplo - Quantas pessoas têm em sua família? Segundo a 
professora Francisca Silva estavam associando os conhecimentos de 
Estudos Sociais e Matemática. (SILVA, entrevista cedida, 
04/12/2015). 
 

 

Nessa época, o Curso de Treinamento despertou nas Professoras Leigas o 

uso de metodologias, para o ensino da Matemática e para o ensino de outras 

disciplinas também, pois elas tinham pouco conhecimento sobre os saberes 

pedagógicos. 

Em seu depoimento a professora Josefa nos fala o que, em Matemática, 

aprendeu a plotar gráficos, fazer resumos, desenvolver pesquisas e a realizar 

trabalhos em grupo. Entretanto, não deu certo desenvolver trabalhos em grupo com 

os seus alunos, pois sua sala de aula era composta por turmas distintas. 

Em seu depoimento a professora Rosilda também nos fala sobre trabalhos 

em grupo: 

 
Não, não deu certo não trabalho em grupo porque não tinha aquele 
engajamento para dominar aquelas turmas. Era, uma fila com alunos 
da primeira, uma fila da segunda, e uma fila da terceira que era para 
a gente dá conta. Iniciava a aula com a primeira série e dizia para os 
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outros alunos: vocês são mais rápidos espere um pouquinho que 
chega para vocês. Era tudo na pedra, na mão, com um ―gizinho‖, só. 
(MEDEIROS R., entrevista cedida, 17/05/2015). 

  
  

No caso das Professoras Leigas Josefa e Rosilda as metodologias 

apreendidas foram utilizadas com êxito, exceto a opção de se trabalhar com os 

alunos em grupos, pois sentiram dificuldades, uma vez que lecionavam no mesmo 

espaço e tempo para alunos de diferentes níveis.  

Dessa forma, as Professoras Leigas buscavam não somente utilizar as 

metodologias sugeridas pelos formadores, durante o Curso de Treinamento, como 

também adequar a realidade vivida em sua sala de aula.  

Como vimos, as salas de aulas das Professoras Leigas Josefa e Rosilda eram 

compostas por turmas da primeira, da segunda e a terceira série do Ensino Primário 

na época. Essa situação fazia com que as professoras tivessem dificuldades em 

lançar mão de novas metodologias de ensino, mas, tentavam superar tais 

dificuldades, na medida em que buscavam mecanismos que contribuíssem e 

colaborassem com o ensino e a aprendizagem de seus alunos. 

Como podemos perceber no depoimento da professora Rosilda: 

 
 
[...] eu era bem cabulosa. Eu fiz o abecedário todo em gráfico para 
ensinar as crianças menores, assim nos desenhos. Eles já foram se 
despertando: Assim... Assim... Posso formar essa palavra. Aí a gente 
ilustrava muito. Eu copiava para o menino com carbono... Copiava 
com carbono à mão e ia distribuir para eles desenvolverem os 
trabalhos com aqueles desenhos. (MEDEIROS R., entrevista cedida, 
17/05/2015). 

 

 

Constatamos no depoimento da Professora Leiga Rosilda a tática usada por 

ela para desenvolver o ensino e aprendizagem dos alunos de acordo com a série em 

que eles faziam parte. Nesta perspectiva, as táticas são os desvios feitos pela 

professora, a fim de gerar, em seus alunos, a aquisição do conhecimento 

matemático. Certeau (1996) nos diz que as práticas são artifícios para burlar as 

estratégias e produzir, assim, diversas formas de fazer. 

 No caso, da astúcia da professora Rosilda em fazer o abecedário em forma 

de gráfico foi uma maneira utilizada por ela para ensinar os conteúdos a seus 

alunos, de forma que contemplasse o ensino e a aprendizagem. Desse modo, 
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entendemos que a professora produziu ‗práticas significantes‘ por meio das ―astúcias 

de interesses outros e de desejos que não são nem determinados nem captados 

pelos sistemas‖. (CERTEAU, 1996, p. 45). 

Certeau (1996) fala que a ―arte de fazer‖, em nosso caso, o modo de ensinar 

relatado pela Professora Leiga Rosilda Rosa é 

 
 
uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, 
barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 
‗consumo‘: está é ‗astuciosa‘, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela 
se insinua ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz 
notar como produtos próprios mas nas maneiras de empregar os 
produtos impostos por uma ordem econômica dominante. 
(CERTEAU, 1996, p. 39). 
 

   
Assim, entendemos que o modo de ensinar da depoente é ―a vitória dos 

fracos sobre os fortes‖ (CERTEAU, 1996, p. 47). Essa vitória é algo sutil e sem 

pretensão de poder, pois habita o cotidiano e a prática escolar em função do ensino 

da Matemática ou de outras disciplinas.  

Ao nos remetermos a Certeau (1996), buscamos por meio dos depoimentos 

entender as práticas dos professores formadores e Leigos, o modo que se 

constituíam os seus saberes matemáticos praticados, pois para que haja cultura é 

necessário que as práticas desenvolvidas pelos professores tenham sentido. 

Sobre o ensino a Professora Leiga Francisca Silva nos disse que aprendeu a 

adaptar os conhecimentos a serem ensinados a realidade do aluno. Em seu 

depoimento, afirma  

 
 

nós moramos aqui numa praia, num lugar de plantio a gente tem que 
fazer aqui a nossa realidade, nós temos que ver a realidade nossa e 
não a lá de São Paulo, a realidade do estrangeiro, temos que ver a 
nossa realidade. Porque não adianta você botar umas coisas lá não 
sei de onde... para ensinar os meninos. Você vai ensinar aos 
meninos praia, o que é navio se aqui não tem. Você vai ensinar aos 
meninos o que é barco porque tem que fazer a minha realidade. 
(SILVA, entrevista cedida, 04/12/2015). 
 
 

 A professora Francisca Silva nos contou que o Curso ajudou muito, pois 

trouxe novas maneiras de ensinar. Assim ela relata: 
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Na maneira de ensinarmos, tudo mudou. Todas as disciplinas 
mudaram porque teve outras maneiras de ensinar. Como, por 
exemplo: a Matemática a gente ensinava as quatro operações, 
ensinava os problemas. Ai quando veio com fração... já veio com 
outra forma de ensinar, de desenvolver um problemas, de fazer as 
frações. (SILVA, entrevista cedida, 04/12/2015). 
 
 
 

 Vimos assim que a professora Francisca utilizou as novas metodologias em 

sua prática escolar. Ela nos conta que se sentiu realizada em ver que pôde contribuir 

com o ensino e com a aprendizagem, quando viu que muitos de seus alunos 

formaram-se professores, dentistas, bancários, médicos, engenheiros, advogados, 

entre outras profissões. 

Enfim, as professoras relataram que, ao saírem do curso, estavam 

capacitadas, pois os conhecimentos que haviam adquirido proporcionaram 

melhorias para o seu ensino. Nos depoimentos das Professoras Leigas, 

identificamos que as contribuições para o ensino de Matemática também 

aconteceram. Essas contribuições se deram em virtude dos métodos de ensino, do 

uso de materiais manipulativos e dos conteúdos desenvolvidos durante o Curso de 

Treinamento. Elas relatam que o curso ajudou muito, proporcionou um despertar na 

sua vida profissional, social, econômica e cultural, como veremos no item a seguir. 

 

3.5 O ENSINO DE MATEMÁTICA NO CURSO DE TREINAMENTO EM CAICÓ/RN 

 

O Programa para o ensino de Matemática desenvolvido no Curso de 

Treinamento para a formação dos Professores Leigos, em Caicó/RN, possibilitou 

uma nova adoção de técnicas de ensino e de metodologias para o desenvolvimento 

da aprendizagem Matemática. O curso contemplava conteúdos de Artes, 

Administração, Linguagem, Recreação, Matemática, Ciências e Estudos Sociais e 

tinha por objetivo contribuir com a formação dos Professores Leigos, por meio do 

seu desenvolvimento teórico e prático. Vale lembrar que as metodologias de ensino 

e os conhecimentos matemáticos adquiridos e desenvolvidos pelos professores 

formadores e pelos Professores Leigos foram provenientes do PABAEE (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1965). 

A esse respeito, a professora Teresinha relata que o Curso realizado no 

PABAEE modificou a sua maneira de ensinar a Matemática, pois até aquele 
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momento, ela não sabia, por exemplo, que poderia usar as mãos como recurso no 

ensino de Matemática, uma vez que, agora, vê nos seus dedos uma maneira de 

auxiliar a realização de operações matemáticas, a exemplo da adição e da 

subtração. Além disso, a depoente nos disse que aprendeu a utilizar materiais 

manipulativos, tais como o ábaco e o disco de frações, os quais, inclusive, eram 

produzidos por ela e pelos seus alunos com material de baixo custo. E aprendeu, 

especialmente, sobre as funções desses materiais no ensino de Matemática. 

Durante o PABAEE, as aulas específicas sobre o ensino de Matemática eram 

direcionadas para a elaboração de materiais, orientações metodológicas sobre o uso 

de objetos manipuláveis. Eram estudados diversos materiais e métodos que 

pudessem colaborar com a prática docente dos professores que ensinavam 

Matemática (PINHO, 1964). Nesse sentido, as professoras Célia Santos e Maria 

Elísia asseveram que o PABAEE proporcionou a elas uma atualização, um 

aperfeiçoamento, uma melhor compreensão do ensino, do currículo e das práticas 

pedagógicas, em função da divulgação das técnicas de ensino. Dessa forma, elas 

puderam aplicar os conhecimentos advindos do PABAEE em seu trabalho docente 

no Rio Grande do Norte. 

Como dissemos anteriormente, os professores que participavam do PABAEE 

foram multiplicadores22 dos conhecimentos didáticos e pedagógicos. Partindo dessa 

premissa, vimos que os materiais (apostilas e livro23) do Curso de Treinamento 

encontrados por nós são cópias dos materiais usados no PABAEE e destinados à 

formação dos Professores Leigos. Desse modo, pudemos identificar que o 

desenvolvimento de métodos e técnicas adquiridos no PABAEE foram reproduzidos 

e distribuídos para os Professores Leigos, durante a realização das etapas do Curso 

de Treinamento. Esses materiais enfatizavam a experimentação, a manipulação de 

objetos e de materiais como forma de aprendizagem no ensino de Matemática.  

As Professoras Formadoras aprenderam e ensinaram aos Professores Leigos 

que eles deveriam levar em consideração as noções matemáticas trazidas pelos 

alunos e, a partir disso, poderiam desenvolvê-las por meio de atividades em sala de 

aula, usando problemas orais e escritos, partindo do concreto para o abstrato, do 

conhecido para o desconhecido. Tais professoras também aprenderam no PABAEE 

                                                           
22

 Na página 49, deste trabalho, definimos o que entendemos por professores multiplicadores.  
23

 O livro que nos referimos nesse momento tem como referência: PORTO, Rizza Araújo. Frações na 
escola elementar. 3ª Ed. Belo Horizonte/MG: Editora do Professor, 1967. 



73 
 

e transmitiram, durante o Curso de Treinamento, para as Professoras Leigas, que 

era uma boa escolha para o ensino e a aprendizagem de Matemática o uso de 

cálculo mental, materiais manipulativos e resolução de problemas24. 

Percebemos a aplicabilidade dessas ideias no depoimento da professora 

Teresinha, quando ela enfatiza que o uso de materiais manipulativos possibilitava a 

movimentação, a visualização e ajudava a ―aguçar a memória da criança‖ (MELO, 

entrevista cedida, 05/07/2016). A depoente enfatiza que o uso de materiais 

manipulativos tinha diversas potencialidades e, por meio deles, ela pôde perceber o 

desenvolvimento matemático de seus alunos.  Teresinha acrescenta também que, 

apesar de saber que a Matemática é uma disciplina abstrata, ela deixava de lado a 

abstração e trabalhava a aprendizagem matemática de seus alunos, utilizando 

materiais manipulativos. Nas etapas do Curso de Treinamento, a professora 

ensinava por meio da experimentação, da manipulação de objetos e de materiais 

manipuláveis, buscando uma aprendizagem da Matemática por parte dos alunos.  

No tocante à organização dos conteúdos matemáticos, os Professores 

Formadores levavam em consideração o nível de abstração dos Professores Leigos 

e os direcionavam para as sub-etapas do Curso, como falamos anteriormente.  

Nos processos de ensino e aprendizagem, os Professores Leigos aprenderam 

que é importante levar em consideração a linguagem e o nível dos conhecimentos 

matemáticos, pois o ensino de Matemática deve ser ―desafiador, mas possível de 

ser desenvolvido pelos alunos‖ (DANTE, 2005, p. 47), além de proporcionar um 

processo criativo, no qual o aluno tenha curiosidade para participar dos estudos 

envolvendo a Matemática. 

 Os Professores Leigos relataram que adquiriram a percepção de que 

deveriam levar em consideração o entendimento do aluno, apresentando a eles 

ideias importantes, integradas e usando uma linguagem matemática apropriada com 

―cada série e o vocabulário o mais possível da vivência da criança‖ (DANTE, 2005, 

p. 48). Podemos perceber isso no relato da professora Leiga Francisca Silva, já 

citado nesse estudo, quando ela nos apontou que ―você vai ensinar aos meninos 

praia, o que é navio. Se aqui não tem, você vai ensinar aos meninos o que é barco, 

porque tem que fazer a minha realidade‖. (SILVA, entrevista cedida, 04/12/2015). O 

depoimento da Professora Leiga ressalta a importância de se levar em consideração 

                                                           
24

 No contexto da década de 1960. 
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a realidade do aluno e mostra que o material usado por ela, em sua prática em sala 

de aula, eram livros distribuídos pelo Estado. Esses livros vinham de São Paulo e 

não retratavam a realidade dela. Dessa forma, ela adequava a linguagem contida 

nos livros para que os alunos pudessem compreender, praticar, desenvolver e lidar 

com os conteúdos e conceitos matemáticos.  

Os conteúdos de Matemática trabalhados no Curso de Treinamento, como 

falamos anteriormente, foram: ―contagem, operações fundamentais, expressões 

numéricas, frações ordinárias, números decimais, sistemas de numeração decimal e 

romana, noções de Geometria e sistema métrico decimal‖ (GUTIERRE, 2008, p. 80). 

Entre esses conteúdos, a nosso ver, a aprendizagem dos Professores Leigos acerca 

do conteúdo ―contagem‖ foi importante para que aprendessem os demais conceitos 

matemáticos, de modo a desenvolver, com propriedade, operações de adição, de 

subtração, de multiplicação, de divisão, além dos demais conteúdos.  

Desse modo, entendemos que os Professores Leigos aprenderam a utilizar e 

a produzir materiais. Esses, por sua vez, seriam utilizados pelos docentes e 

contribuiriam para o ensino de Matemática em sala de aula. Além disso, iriam 

auxiliar na construção e na compreensão dos conceitos matemáticos dos alunos. Na 

aprendizagem do conceito sobre adição, por exemplo, identificamos que este estava 

atrelado ao princípio de contagem, pois a contagem é um processo complexo 

constituído por seis etapas: rotina, enumeração, identificação, reprodução, 

comparação e agrupamento. (RIO GRANDE DO NORTE, 1965).  

As entrevistas que realizamos nos mostram que as Professoras Leigas 

compreenderam, à época, que, em Matemática, era necessária a construção mental 

do conceito de número, tanto por parte delas, enquanto professoras, como também 

por parte de seus alunos. Logo, elas reconheceram que os Professores Formadores 

lançavam mão de diversos materiais manipulativos, tais como tampinhas de 

garrafas, material dourado e sementes que integrassem a teoria e a prática dos 

conhecimentos matemáticos estudados. 

Sobre metodologia de ensino, a professora formadora Célia Santos nos disse 

que apresentava às Professoras Leigas os objetivos do ensino de Matemática, 

apontando os processos de ensino e aprendizagem dessa disciplina. Também foi 

ensinado aos Professores Leigos a elaborar planos de aulas, quais as formas de se 

aplicar as metodologias, de produzir materiais manipulativos, de que forma iriam 

associar o uso desses materiais aos conhecimentos matemáticos. Considerando a 
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necessidade do desenvolvimento e da aprendizagem do Curso de Treinamento, as 

professoras formadoras ensinaram aos Professores Leigos novos métodos e 

técnicas para a compreensão e articulação dos conhecimentos matemáticos. 

Entendemos por método o modo como se alcança os objetivos estabelecidos 

pelo professor para o ensino de Matemática em sala de aula. Por técnica, 

entendemos que são os caminhos, o como fazer para que se obtenha a 

aprendizagem de Matemática. Esse entendimento vai ao encontro do que Rangel 

(2015, p. 13, grifos da autora) nos diz, pois, para ela, o método é ―o caminho, é 

opção por um trajeto até o alcance de objetivos que se sintetizam na aprendizagem‖ 

e as técnicas são ―o ‗como percorrer‘ esse caminho, esse trajeto, seus 

procedimentos, seus passos‖. 

 Vale dizer que antes da participação no Curso de Treinamento, o ensino de 

Matemática era baseado em técnicas de memorização. Assim, vemos que esse tipo 

de ensino tomava como base a tendência formalista clássica, em que, 

didaticamente, 

 
 
O ensino foi acentuadamente livresco centrado no professor e no seu 
papel de transmissor e expositor do conteúdo através de preleções 
ou de desenvolvimentos teóricos na lousa. A aprendizagem do aluno 
era considerada passiva e consistia na memorização e na 
reprodução (imitação/repetição) precisava de procedimentos ditados 
pelo professor ou pelos livros (FIORENTINI, 1995, p.7). 
 
 

 Portanto, compreendemos que antes do Curso, o professor era visto como o 

detentor do conhecimento, seu ensino era desenvolvido por meio de aulas 

expositivas e o aluno aprendia por meio de procedimentos mecânicos e repetitivos 

expostos nos livros, nas apostilas e solicitados pelo professor. Nessa concepção, o 

professor precisava saber dos conhecimentos e procedimentos matemáticos 

estabelecidos para o ensino de Matemática e deveria transmiti-lo a seus alunos. Os 

alunos eram passivos e deveriam ―‗copiar‘, ‗repetir‘, ‗reter‘, e ‗desenvolver‘ nas 

provas do mesmo modo que ‗recebeu‘‖. (FIORENTINI, 1995, p.7). Nessa 

abordagem, o papel do aluno era irrelevante, pois ―ao indivíduo que está ‗adquirindo‘ 

o conhecimento compete memorizar definições, enunciados de leis, sínteses e 

resumos que lhe são oferecidos no processo de educação‖. (MIZUKAMI, 1986, p. 

11).  
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Fiorentini (1995) define o ensino baseado na tendência formalista clássica. 

Essa tendência tinha como principal fonte de orientação a 

 
 

Lógica do conhecimento matemático construído a-historicamente. Ou 
seja, acredita que a melhoria do ensino de Matemática se dava, 
quase que exclusivamente, a um melhor estudo, por parte do 
professor ou por parte dos formuladores de currículo, do próprio 
conteúdo matemático visto em uma dimensão acentuadamente, 
técnica e formal. (FIORENTINI, 1995, p. 8). 
 
 

 Assim, compreendemos que o conteúdo matemático era exposto pelo 

professor e os alunos eram meros acumuladores de conhecimento. Partindo-se da 

ideia de que o PABAEE e, consequentemente, o Curso de Treinamento modificou os 

processos de ensino e aprendizagem, pois apontou novas metodologias para o 

ensino de Matemática. 

Em seu depoimento, a professora Teresinha relatou que foi a aquisição de 

novas técnicas, de novas metodologias e de novos conhecimentos que a auxiliaram 

na eliminação do método de memorização, que ela utilizava. Como exemplo, 

citamos o ensino da tabuada, uma vez que ela aprendeu a desenvolver o ensino 

deste conteúdo por meio da associação de elementos. A tabuada do algarismo 5 

poderia ser construída assim: ― 5 X 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30. Portanto, usou as 

somas repetidas‖ (ROSA, 2010, p. 120). Desse modo, a professora Teresinha 

aprendeu a ensinar a tabuada por meio do uso de somas repetidas e aprendeu 

também que os dedos ou o uso de palitos de fósforo poderiam ser usados como 

recursos auxiliares para este ensino. Ela nos diz como procedia com o ensino da 

tabuada, antes de realizar o curso no PABAEE: ―dois e dois são quatro. Porque dois 

e dois são quatro‖. (MELO, entrevista cedida, 05/07/2016). De acordo com Rosa 

(2010, p. 119), a tabuada deve ser construída, compreendida e resolvida por meio 

de exercícios interessantes, o autor defende que cada aluno deve construir seu 

próprio caminho e a ―única coisa que o professor deve fazer é dizer o que é 

multiplicação‖. 

Diante o exposto, no Curso de Treinamento, ―os Professores Leigos 

aprendiam que os dedos poderiam ser usados como recursos auxiliares para o 

ensino e aprendizagem de Matemática‖. (MELO, entrevista cedida, 05/07/2016). O 

curso do PABAEE foi um despertar para o trabalho docente desses professores, 

pois o ensino da tabuada era feito de acordo com a aprendizagem do aluno, por 
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meio de somas repetidas. Em seguida, eram acrescentadas outras informações, 

para que fossem construídos novos conceitos sobre o ensino deste conteúdo. 

(ROSA, 2010). 

 Diante disso, os Professores Leigos, que aprendiam com os professores que 

participaram do PABAEE, levavam em consideração o desenvolvimento da criança e 

as suas experiências, além de utilizarem diversos métodos e técnicas que 

propiciassem a compreensão e a aquisição dos conhecimentos matemáticos. Assim, 

entendemos que os pressupostos apontados sobre o ensino de Matemática eram 

compatíveis com a tendência empírico-ativista, em que os ―métodos de ensino 

consistem nas atividades desenvolvidas em pequenos grupos, com rico material 

didático‖. (FIORENTINI, 1995, p. 9). 

Desse modo, compreendemos que o conhecimento matemático partia das 

atividades desenvolvidas por meio do uso de materiais manipulativos. Esses eram 

considerados pelas professoras formadoras e Leigas como algo inovador. Elas 

aprenderam a utilizar novas técnicas e métodos, pois possibilitaria um ensino de 

Matemática mais prazeroso, dinâmico e traria mais uma opção para o 

desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos dos alunos, afinal, como nos diz 

Rangel (2015, p. 13): 

 
 
Atividades são ações dos alunos, orientadas pelos procedimentos, 
no sentido de (re)construírem o caminho (o método da 
aprendizagem) do conhecimento. As atividades, portanto, consistem 
em trabalho com o conhecimento, em situações de reconstrução e 
aplicação desse conhecimento. Atividades, então, referem-se a 
ações; essas ações correspondem aos objetivos a serem 
alcançados. (RANGEL, 2015, p. 13). 

 
 

As atividades desenvolvidas pelos Professores Leigos, durante o Curso de 

Treinamento eram baseadas na construção dos caminhos para o ensino e a 

aprendizagem de Matemática. A estruturação dessas atividades era iniciada a partir 

dos conhecimentos matemáticos dos alunos, por meio de experiências envolvendo 

os conteúdos, o que propiciava a expressão das ideias dos estudantes. Portanto, 

partiam dos conceitos matemáticos fundamentais para adquirir os novos 

conhecimentos. 

As Professoras Leigas aprenderam que o uso de materiais manipulativos 

associados à teoria poderia ―criar oportunidades para as crianças usarem materiais 
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manipulativos (blocos, palitos, tampinhas, etc.), cartazes, tabelas, diagramas (...), 

resolução de problemas‖ (DANTE, 2005, p. 60). Logo, entendemos que o uso de 

materiais manipulativos poderia proporcionar aos alunos tocar, manipular, 

movimentar, sentir além de ser um aliado na construção dos conceitos matemáticos. 

Esses tipos de ações promoveriam ―a abstração de ideias que tem sua origem na 

manipulação e atividades mentais a ela associadas‖. (DANTE, 2005, p. 60). 

 Então, o uso de materiais manipulativos, quando direcionados para a 

construção do conhecimento matemático, pode beneficiar a aprendizagem, ajudando 

na construção dos conhecimentos matemáticos de forma prática. Podem, ainda, 

tornar as aulas mais dinâmicas, proporcionando uma aprendizagem, já que relaciona 

teoria e prática, de modo a motivar os alunos a participarem das aulas. Nesse 

sentido, os materiais manipulativos foram considerados pelos professores 

formadores e pelos Professores Leigos como algo inovador para o desenvolvimento 

do ensino de Matemática. Sobre isso, nos relatou a Professora JOSEFA, ―o curso foi 

excelente trouxe novas metodologias, tinha professores bons, melhorou um pouco 

as nossas atividades em sala de aula, aprendemos a realizar trabalho em grupo, 

porque até aquele momento nós não conhecíamos esse tipo de trabalho‖. 

(MEDEIROS J., entrevista cedida, 17/05/2015).  

Ao lermos o depoimento da Professora Leiga Josefa, vimos que a 

Metodologia definida em sua fala refere-se ao conjunto criado entre métodos e 

técnicas em prol do ensino de Matemática. Nessa perspectiva, vemos em Rangel 

(2015) que a escolha da metodologia de ensino leva em consideração a escolha dos 

conteúdos, as características de aprendizagem dos alunos e o seu contexto.  Essas 

relações fizeram com que os Professores Leigos entendessem quais materiais 

manipulativos poderiam contribuir com o ensino e a aprendizagem de Matemática 

em sua região. 

 No entanto, ao propor o uso de materiais nas aulas de Matemática, o 

professor deve tomar cuidado com a escolha do material, qual objetivo ele quer 

alcançar, construir com os alunos o conhecimento, ver as potencialidades do 

material utilizado, além de usar uma metodologia mais condizente com os objetivos 

e que possibilite um maior desenvolvimento dos educandos. 

Segundo Fiorentini e Miorim (1996, p. 9), 
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O professor não pode subjugar sua metodologia de ensino a algum 
tipo de material porque ele é atraente ou lúdico. Nenhum material é 
válido por si só. Os materiais e seu emprego sempre devem estar em 
segundo plano. A simples introdução de jogos ou atividades no 
ensino de Matemática não garante uma melhor aprendizagem desta 
disciplina (FIORENTINI; MIORIM, 1996, p. 9). 

 

 

 Assim, percebemos que o uso de materiais manipulativos contribui para o 

ensino de Matemática, mas deve ser trabalhado de forma dirigida e articulada, 

proporcionando um ensino mais prazeroso, pois possibilita estabelecer relações 

entre teoria e prática. 

 Em conformidade com as aulas desenvolvidas no Curso de Treinamento, 

nossas depoentes apontam que esse Curso ―foi uma maravilha, pois até aquele 

momento nós não sabíamos usar materiais‖. (SILVA, entrevista cedida, 04/12/2015).  

 Josefa Auta também nos relatou as melhorias proporcionadas pelo Curso, 

afirmando que 

 
 
No Curso de Treinamento, nós, professores leigos, éramos 
orientados a como elaborar os planos de aula: nos planos havia os 
objetivos, conteúdos e avaliação. Mesmo assim, tínhamos 
dificuldades. Fazíamos a representação das frações em cartolina. 
Tinham os trabalhos em grupo depois que nos era dado os 
conteúdos. Aí fazíamos os trabalhos. Fez muita diferença esse curso. 
Alguns materiais didáticos eram confeccionados em cartolinas. 
(MEDEIROS J., entrevista cedida, 17/05/2015).  
 

 

De acordo com o material utilizado no Curso de Treinamento, o professor 

tinha que usar diversos tipos de atividades para que os seus alunos adquirissem os 

conhecimentos matemáticos.  

Constatamos no depoimento da Professora Leiga Francisca Silva que os 

professores formadores ensinavam sobre a necessidade de se estabelecer 

conexões entre duas ou mais matérias. A relação entre a Matemática e as demais 

matérias25 tinha como objetivo articular os conteúdos à vida cotidiana. Francisca 

Silva nos conta que procurava versinhos, pesquisava canções e poesias que 

pudessem encontrar elementos numéricos, a fim de que seus alunos aprendessem 

as operações com números inteiros e fracionários. Além de tentar relacionar a vida 

                                                           
25

 Entendemos matéria como sinônimo de disciplina. Exemplos: Português, Ciências, Matemática. 
Nessas, são definidos conhecimentos e habilidades pertinentes a cada área do saber.  
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dos seus alunos com os conhecimentos matemáticos. A partir do seu depoimento, 

conseguimos identificar, em uma das apostilas utilizadas do curso, o uso da 

contagem por meio de versos: 

 
 
Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Para 12 faltam 
três. Sete e sete são 14. Com mais sete, vinte e um. Tenho 7 
amiguinhos. Só posso brincar com um. (RIO GRANDE DO NORTE, 
1965, p. 01). 
 
 

Entendemos que esse tipo de conhecimento leva em consideração a 

utilização de diversas abordagens para a construção do conhecimento sobre os 

números. Em seu depoimento, a Professora Leiga Francisca Silva também nos falou 

que ―o uso de variados materiais aumentavam a chance de aprendizagem de seus 

alunos‖. (SILVA, entrevista cedida, 04/12/2015). 

Já, por meio do depoimento da Professora Leiga Josefa, percebemos que o 

Curso de Treinamento proporcionou diversas possibilidades para o ensino de 

Matemática e para a aprendizagem dos alunos. Ela nos relatou que ―quando nós 

víamos que o aluno não estava aprendendo, nós já mudávamos o método‖. 

(MEDEIROS J., entrevista cedida, 17/05/2015).  

Deste modo, constatamos que a Professora Leiga Josefa estava preocupada 

com a aprendizagem do aluno e acompanhava as atividades desenvolvidas por eles, 

pois buscava identificar as dificuldades de seus discentes e proporcionar a utilização 

de diversos materiais manipulativos, para que não acontecesse um processo 

meramente mecânico, de modo que o estudante apenas repetisse e reproduzisse o 

que lhes foi ensinado. 

Diante disso, constatamos também que as Professoras Leigas aprenderam 

que o uso e a confecção de materiais, tais como o quadro valor de lugar26, o 

flanelógrafo27, as tampinhas de garrafas, as sementinhas de diversas plantas, os 

cartazes, os palitos de picolés e de fósforos, as bolas de gude28 e os discos de 

                                                           
26

 O cartaz valor de lugar ou cartaz de pregas, conhecido por CAVALU ou CVL, é decisivo no 
―trabalho com números e operações quanto ao problema de elevação‖. (ROSA, 2010, p. 58). 
27

 Flanelógrafo ―é um compensado de 1 metro de altura por 80 centímetros de largura, coberto com 
flanela. As figuras também podem ser feitas com flanelas (ou cartolina) com algumas tirinhas de lixa 
para madeira (ou velcro) coladas no verso. Contém diversas figuras que podem ser retiradas ou 
trocadas de lugar‖. (ROSA, 2010, p. 58). 
28

 Pequena bola de vidro ou de metal, com tamanhos variados, de cor escura, coloridas ou com 
mancha usada em brincadeiras de criança. Também pode ser conhecida por: burquinha, burba, 
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frações feitos de cartolinas podiam auxiliar na construção de raciocínios lógicos, 

organização e construção de pensamentos matemáticos, realização de atividades e 

cálculos mentais, respeitava a individualidade de cada aluno e possibilitava a 

construção dos conceitos matemáticos.  

A Professora Leiga Rosilda nos relatou que utilizava o quadro valor de lugar 

para mostrar aos alunos qual a posição do algarismo, ou seja, mostrava para o 

aluno que sempre utilizariam os algarismos de 0 a 9, mas o que iria diferenciar as 

ordens e a posição em que o algarismo seria alocado. A referida professora 

aprendeu a demonstrar aos seus alunos como era feita a representação de milhar 

por meio do quadro valor de lugar.  

Para a confecção desse quadro, ela nos disse que utilizava cartolinas e folhas 

de papel.  No papel, eram feitas três ou mais dobras, fixava as dobras em uma 

cartolina, formando um quadro composto por quatro colunas e cinco linhas.  A 

primeira coluna era mais larga e representava o quadrado das unidades. Como 

exemplo da utilização desse material para o ensino da aritmética, a Professora Leiga 

Rosilda nos relatou que ―cada ordem, cada ―classezinha‖ significava um termo até 

chegar na milhar‖. (MEDEIROS R., entrevista cedida, 17/05/2015). Ou seja, ela 

mostrava ao aluno o valor posicional dos algarismos.  

Estas experiências com materiais manipulativos demonstravam que para se 

ter um ensino de Matemática com aprendizagem, o professor deveria partir do 

concreto para o abstrato. Com isso, os Professores Leigos aprendiam a construir os 

conceitos matemáticos a partir do uso de materiais manipulativos, laçando mão do 

uso de metodologias que auxiliassem na construção do raciocínio, passando do 

concreto para o abstrato.  

Desse modo, entendemos que o uso dos materiais manipulativos enriquecia o 

ensino de Matemática. Nos dias atuais (2017), esse recurso ainda é utilizado, pois 

continua promovendo a aprendizagem em Matemática, quando usado pelo professor 

de maneira planejada, e não como um passa tempo ou um brinquedo. 

Josefa Auta, Professora Leiga, evidencia em sua fala a importância da 

contagem. Ela nos diz que 

 
 

                                                                                                                                                                                     
baleba, bila, biloca, bilosca, bolinha-de- gude. Dicionário Informal. Disponível em: 
<http://www.dicionarioinformal.com.br/relacionadas/bolinha+de+gude/>. Acesso em: 19/05/ 2017. 
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Durante o Curso de Treinamento uma de nossas professoras nos 
disse para usarmos os nossos alunos como material. Então, nós 
juntávamos os alunos e dividíamos em grupo de quatro. Em seguida, 
nós fazíamos operações de adição, subtração, multiplicação, divisão 
e fração. Como por exemplo: nós dividíamos os alunos em quatro 
grupos com quatro alunos depois tirem dois. Dessa forma, nós os 
movimentávamos, retiravam eles das carteiras e todos queriam 
participar. Nós utilizávamos todas as operações (MEDEIROS J., 
entrevista cedida, 17/05/2015). 

 

 

  Entendemos, diante do relato acima, que a Professora Leiga Josefa fala de 

um trabalho em que foi desenvolvido o conceito de subtração. Para ela, esse 

conceito ―é construído a partir da ação de retirar‖ (ROSA, 2010, p. 105). Desse 

modo, ao ensinar usando problemas, proporcionava explicações por parte dos seus 

alunos, favorecia novas experiências, além da aquisição do significado. 

 Colaborando com o relato da Professora Josefa, a Professora Leiga Francisca 

trabalhava com seus alunos a ação de retirar e colocar. Para realizar essas ações, 

ela usava palitinho de picolé e de fósforo, além do flanelógrafo. Supondo que, por 

exemplo, Francisco tem cinco palitinhos de fósforo, deu três a seu irmão, com 

quantos Francisco ficou? Nesta etapa do ensino, podemos ver que as Professoras 

Leigas utilizavam sempre materiais manipulativos e metodologias que valorizassem 

a compreensão do aluno.  

A Professora Leiga Francisca Silva, uma de nossas depoentes, falou que 

―quando veio com fração... já veio com outra forma de ensinar, de resolver e 

desenvolver problemas, ou seja, de ensinar os conteúdos envolvendo frações‖ 

(SILVA, entrevista cedida, 04/12/2015). A professora diz que ao desenvolver o 

processo de ensino de frações com seus alunos, ela pegava uma cartolina e 

desenhava uma maçã. Em seguida, cortava-a em duas partes. Segundo a depoente, 

esse tipo de método de ensino proporcionava experiências e aprendizagem dos 

conceitos matemáticos. Essa experiência tinha como objetivo ensinar aos alunos o 

conceito de metade. 

 Desse modo, a professora Francisca Silva, ao dividir a maçã em duas partes 

iguais, tinha a intenção de proporcionar aos seus alunos a percepção de que a maçã 

poderia ser dividida em mais partes; poderia ser dividida em partes menores; as 

partes deveriam ser simétricas para que fossem consideradas como metades; que a 

união das duas partes iguais formaria o inteiro. Todavia, a respeito desse exemplo, 

percebemos que, ao dividir a maçã em duas partes para demonstrar o conceito de 
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metade, pode-se gerar uma classificação errônea sobre o conceito de metade. 

Desse modo, a elaboração de atividades para a construção do conhecimento 

matemático sobre o conceito de metade, usando a maçã como exemplo é 

inadequado, pois a divisão de uma maçã pode formar partes diferentes.  

 Entendemos que o uso de cartolinas, cartões, disco de frações e flanelógrafo 

poderiam auxiliar melhor os Professores Leigos na introdução dos conceitos 

matemáticos. As professoras Leigas relatam que construíam os seus próprios 

materiais para construir o conceito dos símbolos e signos. De acordo com Piaget 

(apud Rosa, 2010, p. 33), símbolos são ―sinais que sugerem fortemente o 

significado‖. Entretanto, os signos necessitam de esquemas para serem construídos, 

pois ―são convencionais como o cinco, 5, five, V, etc. Os signos são conhecimentos 

sociais e exigem um trabalho especial de construção‖ (PIAGET apud ROSA, 2010, 

p. 33).  

 Tomemos como exemplo a apresentação da divisão em partes iguais por 

meio da elaboração de cartazes, contendo o desenho de doze (12) laranjas, pedindo 

para que a criança desenhe em uma folha de papel a mesma quantidade de 

laranjas. Em seguida, pedimos para que o estudante divida as doze (12) laranjas em 

três ou quatro grupos. Neste exemplo, os Professores Leigos compreendiam que os 

alunos necessitavam passar por várias experiências, construir várias relações com o 

objeto apresentado para somente assim entender os conceitos matemáticos 

estudados. 

Rosa (2010, p. 29) afirma que ―formamos o conceito de um objeto a partir da 

ação sobre ele, construindo atributos e relações, depois elaborando composições‖.  

Assim, quanto mais experiências sejam vivenciadas pelos alunos, mais 

possibilidades eles terão para a construção ou reconstrução das relações 

Matemáticas. De acordo com a professora Rosilda Rosa de Medeiros, os conteúdos 

deviam seguir um grau crescente de dificuldade, a fim de proporcionar uma 

aprendizagem gradativa, em que os conceitos fossem construídos por meio das 

experiências anteriores. 

 O ensino dos conceitos e da linguagem Matemática foi selecionado e 

trabalhado no Curso. Para tanto, os Professores Leigos desenvolviam  

 
 
Um método intuitivo, indutivo, em que são respeitados os 
conhecimentos já construídos pelos alunos, ao mesmo tempo em 
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que lhe são dadas oportunidades de realizar experiências, descobrir 
propriedades, estabelecer relações entre elas, construir hipóteses e 
testá-las, chegando a um determinado conceito. (TOLEDO; 
TOLEDO, 1997, p. 10). 
 
 

 Desse modo, os Professores Leigos, inclusive os formadores, aprenderam 

que os conhecimentos de todos esses fatores contribuíam para um melhor 

desenvolvimento do ensino, pois estava de acordo com as habilidades mentais e 

atendia aos processos de ensino e de aprendizagem. Entendemos que esse 

processo de manipulação dos materiais manipuláveis proporcionava uma 

aprendizagem gradativa e sistematizada, por meio do uso de atividades 

sistematizadas, para que pudesse ocorrer a transição do concreto para o abstrato. 

Sobre a sistematização do conhecimento, encontramos em Rosa (2010) que, para 

aprender, os alunos precisam vivenciar e experimentar determinadas situações, 

manipular materiais e, assim, estabelecer as relações matemáticas.  

A Professora Leiga Francisca Silva nos disse que na época em que ela 

estudou, ―o ensino era oral e apenas copiava a matéria do quadro‖. (SILVA, 

entrevista cedida, 04/12/2015). O Curso de Treinamento proporcionou mudança do 

ensino de Matemática, pois até aquele momento, o ensino era mecânico e realizado 

por meio da memorização. A Professora Leiga Francisca Silva cita como exemplo a 

escolha por novos métodos usados para o ensino de Matemática, pois, a partir do 

Curso de Treinamento, ela e outras Professoras Leigas começaram a utilizar 

materiais manipulativos. O uso dos materiais era ensinado aos Professores Leigos 

como recursos auxiliares que possibilitariam experiências de ensino, ampliariam o 

desenvolvimento das percepções, a generalização e as relações existentes nos 

conteúdos matemáticos estudados.  

Francisca Silva também nos relatou que proporcionou aos seus alunos 

relacionar os conteúdos de Matemática por meio do uso de materiais manipulativos. 

Desse modo, os Professores Leigos aprendiam que o uso desses materiais poderia 

melhorar o processo de ensino, além de ajudar seus alunos a descobrirem os 

princípios e as relações existentes nos conhecimentos matemáticos. Nesse sentido, 

o uso de blocos, cartazes e desenhos em cartolinas foram desenvolvidos no Curso e 

possibilitaram o processo de aprendizagem, além de terem sido considerados 

inovadores pelos envolvidos nesse processo de formação. 
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Por fim, entendemos que as Professoras Leigas aprenderam por meio do uso 

de materiais manipulativos que a aprendizagem dos conhecimentos matemáticos só 

era realmente desenvolvida, quando os seus alunos eram capazes de transformar o 

que lhes eram ensinados e de criar a partir do que eles sabiam. Como podemos ver, 

os Professores Leigos aprenderam que o uso de materiais manipulativos, junto a 

técnicas e métodos favorecia a aprendizagem dos alunos.  
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Fonte: http://www.folhajovem.com.br/news.php?news=3991#.WC4Z5rkYF3w 

 

 

 
 
 
 

As imagens merecem estar em sala de aula 
porque sua leitura nunca é passiva. Elas 
provocam uma atividade psíquica intensa feita 
de seleções, de relações entre elementos da 
mesma obra, mas também com outras 
imagens e com representações criadas e 
expressas por outras formas de linguagem. A 
imagem fílmica situa-se em relação à outra, 
ausente, que se relaciona com a realidade 
que se supõe representada. (ABUD, 2003, p 
188). 
 



87 
 

4 PRODUTO EDUCACIONAL: UMA HISTÓRIA CONTADA... 

 

Como já explicado, o produto educacional, advindo também desta pesquisa, 

trata de um documentário29, cuja confecção será detalhada nesse capítulo.  O 

documentário traz uma história do Curso de Treinamento, em Caicó/RN e não 

poderia ser diferente, pois nossa dissertação trata disto. Nele, os depoimentos das 

professoras formadoras e Leigas que participarem desse trabalho podem ser 

ouvidos. Há também fotografias e partes de documentos referentes ao Curso de 

Treinamento e/ou a formação das professoras citadas. Por meio deste produto 

educacional colaboramos com a História da Educação Matemática, pois o 

documentário, quando utilizado em classe é também ―outra forma de usar o cinema 

para uma reflexão sobre o passado‖. (BURKE, 2004, p. 210).   

 

 

4.1 O DOCUMENTÁRIO COMO RECURSO DIDÁTICO EM HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: LIMITAÇÕES E POTENCIALIDADES 

 

Documentário na definição de Penafria (2001, p. 2) é 

 
uma estrutura dramática e narrativa, que caracteriza o cinema 
narrativo. A estrutura dramática é constituída por personagens, 
espaço da ação, tempo da ação e conflito. A estrutura narrativa 
implica saber contar uma história; organizar a estrutura dramática em 
cenas e sequências, que se sucedem de modo lógico. A suportar 
tudo isto deve estar uma ideia a transmitir. Essa ideia a transmitir 
constitui a visão do realizador sobre determinado assunto. 
(PENAFRIA, 2001, p. 2). 
 
 

No nosso caso, a estrutura dramática e narrativa mencionada pela autora, diz 

respeito à história do Curso de Treinamento. Tal estrutura é constituída por alguns 

professores formadores e Leigos que fizeram parte do Curso. Cada cena e cada 

sequência trazem as falas das depoentes e também, imagens de momentos de 

recreação, exposições de trabalhos dos alunos, recebimento de certificados, dentre 

outros eventos promovidos na época. 

                                                           
29

 O documentário didático aqui mencionado está no DVD que se encontra no Apêndice D, desta 
dissertação. 
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Outra concepção de documentário é definida por Morán (1995, p. 28) 

afirmando que se trata de 

 
uma forma de contar multilinguística, de superposição de códigos e 
significações, predominantemente audiovisuais, mais próxima da 
sensibilidade e prática do homem urbano e ainda distante da 
linguagem educacional, mais apoiada no discurso verbal-escrito. 
(MORÁN, 1995, p. 28). 
 

 

Diante do exposto, nosso documentário é um recurso visual sobre o ensino, 

em especial, da Matemática, vivenciado pelos professores formadores e Leigos no 

Curso de Treinamento, que aconteceu no RN, nos anos de 1963 a 1965. Para tanto, 

utilizamos de depoimentos, das memórias dos depoentes, das imagens, dos 

conteúdos e métodos utilizados para o ensino de Matemática. 

De acordo com Paim (2006, p. 19), 

 

 
um documentário, um vídeo voltado para o ensino, um desenho 
animado, um videoclipe: embora utilizem linguagens diferentes são 
exemplos de audiovisuais. Audiovisual, portanto, é qualquer trabalho, 
de ficção ou de documentário, que utilize imagem (geralmente em 
movimento) e som (locução, diálogo, efeitos sonoros, música e/ou 
até o silêncio), tendo como suporte a filmagem (16 mm, 35mm, 
super8), a gravação em vídeo[...] ou a ainda a imagem gerada por 
computação gráfica, por meio de programas específicos com Flash, 
3D-Max, Maya, Aftereffects, Premiere, dentre outros. Aliás, todos os 
programas de computador com interação multimídia são recursos 
visuais. (PAIM, 2006, p. 19, grifos do autor). 
 
 

Paim (2006, p. 19) nos diz que: ―um audiovisual que mostra situações sem 

referencial histórico ou sem embasamento na realidade é considerado ficção‖. Em 

nosso caso, o audiovisual proposto busca retratar circunstâncias históricas por meio 

dos depoimentos dos Professores Leigos e seus formadores, dos documentos e das 

fotografias ligadas ao ensino de Matemática que foi desenvolvido no Curso de 

Treinamento. Logo, o autor citado considera isso como um documentário, visto que 

se constitui de situações reais.  

Nesse sentindo, no vídeo elaborado, partimos do concreto, mexendo com o 

visível e com o sensorial, de modo a permitir que o espectador possa ter as 

percepções sobre o que foi o Curso, retratando circunstâncias sobre o ensino de 

Matemática desenvolvido e aplicado naquela época.  
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Assim, percebemos os benefícios do documentário, desse recurso 

audiovisual, visto que explora 

 
 
o ver, o visualizar, o ter diante de nós as situações, as pessoas, os 
cenários, as cores, as relações espaciais (próximo - distante, alto - 
baixo, direita – esquerda, grande – pequeno, equilíbrio – 
desequilíbrio). Desenvolvem um ver com múltiplos recortes da 
realidade através dos planos, e muitos ritmos visuais: imagens 
estáticas e dinâmicas, câmara fixa ou em movimento, uma ou várias 
câmaras, personagens quietas ou em movimento, imagens ao vivo, 
gravadas ou criadas no computador. Um ver que está situado no 
presente, mas que o interliga não linearmente com o passado e com 
o futuro. (FERREIRA, 2010, p. 23). 
 
 

Nosso documentário, portanto, ―constitui uma fonte de informação para o 

historiador e para todos os que pretendem saber como foi e como aconteceu‖ 

(PENAFRIA, 1999, p. 20) o Curso de Treinamento, em Caicó/RN. Além disso, 

enfatizamos que se trata de uma narração feita no presente que pode contribuir com 

a prática pedagógica, uma vez que o vídeo ajuda ao professor ―a atrair os alunos, 

aproxima a sala de aula do cotidiano, das linguagens de aprendizagem e 

comunicação da sociedade urbana, e também introduz novas questões no processo 

educacional‖ (MORÁN, 1995, p. 27), sendo também uma fonte de divulgação da 

importância da História da Educação Matemática, uma vez que as transformações 

ocorridas no ensino de Matemática são discutidas pelos pesquisadores da área de 

Educação Matemática, porém pouco difundidas nas salas de aula. (GOMES, 2007).  

Mais ainda, vemos na produção e na elaboração desse documentário um 

recurso que possibilitará a exploração do potencial imagético sobre o ensino de 

Matemática, nas quais estão inseridas as representações e as práticas vivenciadas 

pelos Professores Leigos e seus formadores30 no contexto educacional daquele 

período. 

 Por outro lado, quando nos propomos a usar o documentário como um 

recurso didático, temos a consciência que esse recurso está diretamente ligado a 

maneira de utilização. Para tal é necessário que o professor tenha em mente quais 

são as intencionalidades didáticas, pois segundo Morán (1995) os vídeos podem ser 

mal usados, quando servem apenas para ‗tapar buraco‘, isto é, para ocupar o 

horário de uma aula vaga ocasionado por um fato inesperado ou pela falta de um 

                                                           
30

 Vale lembrar que aqui estamos falando dos nossos depoentes que fizeram parte do documentário. 
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professor; para ‗enrolar a aula‘, o que significa não ter nenhuma ligação com a 

matéria estudada e nem com o contexto dos alunos, pois o vídeo é exibido para não 

deixar os estudantes ociosos; como deslumbramento; que ocorre quando o 

professor descobre a potencialidade do vídeo, porém, o utiliza de maneira 

exagerada, esquecendo as potencialidades dos outros recursos e torna a aula pouco 

produtiva; ou ainda, o vídeo por si só, de modo que não contribui significativamente, 

não proporciona a discussão e não integra os conhecimentos exibidos com o 

assunto da aula. 

Ao elaborarmos nosso documentário sobre o Curso de Treinamento 

possibilitamos ao professor de Matemática levar para a sala de aula um recurso 

visual que colabora com a História da Educação Matemática e demonstra alguns 

fatores históricos do ensino dessa disciplina, desenvolvido pelos Professores Leigos, 

em Caicó/RN, na década de 1960. Buscamos proporcionar ao professor, algo 

diferenciado e que contribua com o ato de ensinar, pois o uso do documentário é 

algo muito utilizado pelos docentes e possibilitará um diálogo entre a História da 

Educação Matemática e o ensino. (NAPOLITANO, 2004). Porém, como todo recurso 

didático, nosso produto educacional possui potencialidades e limitações, mas cabe 

ao professor fazer uso consciente de tal material.  

Este documentário pode ser explorado de diversas maneiras. Inicialmente, o 

professor pode exibir as cenas mais importantes do documentário, tendo como foco 

os fatos históricos do ensino da Matemática durante o Curso de Treinamento. Pode, 

também, focar nas técnicas, métodos e conteúdos usados pelos Professores Leigos, 

durante esse Curso. Há, ainda, a possibilidade de se estabelecer comparações entre 

os conhecimentos matemáticos estudados naquele período e os do Século XXI. 

Quanto às vivências e experiências narradas pelas professoras, é possível identificar 

como o Curso de Treinamento modificou os saberes dos Professores Leigos e 

destacar os benefícios culturais e econômicos proporcionados por essa formação. 

Outra abordagem interessante é conhecer a tendência pedagógica em vigência, 

naquele período, mostrada no vídeo, a fim de abordar pontos de divergência e 

convergência sobre os aspectos culturais daquela e desta época e, refletir e concluir, 

se tais conhecimentos aplicados naquela época podem ser utilizados hoje. 

Em suma, essa tecnologia pode ser discutida, enquanto meio de elaboração, 

enquanto recurso para o ensino de Matemática, como meio motivacional, dentre 

outros. 
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 Conscientes de suas potencialidades e limitações, o produto final exibido no 

vídeo não traz as dificuldades às quais nós, pesquisadores, enfrentamos no decorrer 

de sua produção. Isso, porque 

 
 

O documentário, mesmo o mais didático e voltado para o público 
escolar, é um gênero de filme que implica um conjunto de regras de 
linguagem para a elaboração do roteiro, técnicas de filmagens, 
princípios de montagem e edição, ou seja, implica um conjunto de 
escolhas dos profissionais envolvidos na sua realização (até porque 
seria impossível uma abordagem totalitária e unívoca de um 
problema social ou fenômeno natural). Portanto, o professor deve 
saber reconhecer essas escolhas por meio do próprio produto final e 
apontar controvérsias, interpretações diferentes, problemas não 
aprofundados, enfim, todas as questões que o documentário em 
questão não abordou (NAPOLITANO, 2004, p. 31). 
 

 
Por este motivo, discutiremos nos próximos tópicos, como foi o percurso 

realizado por nós para a elaboração e conclusão do documentário. 

 

 

4.2  CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

Nos instantes iniciais da nossa pesquisa, tivemos a intenção de produzir - 

como um produto educacional um livro iconográfico, no qual iria conter as fotografias 

do Curso de Treinamento, na década de 1960, na cidade de Caicó/RN. No decorrer 

da pesquisa as diversas idas e vindas ao Arquivo Público e a casa das entrevistadas 

nos fizeram constatar que tínhamos poucas fotografias para elaboração do referido 

livro. 

Assim, a seleção de um novo produto educacional foi sendo estudada e 

desenvolvida em nossa pesquisa. Durante a disciplina de Seminário de Orientação 

III31, iniciamos a busca por novas alternativas para a elaboração e criação do nosso 

produto educacional. Essas buscas visavam à criação de um produto que 

pudéssemos contar uma história sobre a formação dos Professores Leigos, ocorrida 

na década de 1960 e que contribuísse para a História da Educação Matemática. 

Após inúmeras conversas e diversos estudos sobre produtos educacionais, optamos 

por um documentário que, naquele momento, achávamos que contribuiria para as 

                                                           
31

 Essa disciplina faz parte da estrutura curricular do Curso de Mestrado que realizamos no 
PPGECNM. 
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práticas pedagógicas em sala de aula, pois poderia proporcionar um diálogo entre a 

História da Educação Matemática do RN (mais particularmente, a formação dos 

Professores Leigos em Caicó/RN nos anos de 1963 a 1965) e o ensino da 

Matemática. 

 Após a definição do documentário como nosso produto educacional, partimos 

para as gravações sem saber como seriam feitas as edições do vídeo. Tínhamos 

apenas a ideia, a disponibilidade das depoentes, a câmera na mão e o receio delas 

ficarem impossibilitadas de contribuírem com o nosso trabalho, por algum motivo 

eventual. Contudo, fomos à campo coletar as informações e estruturá-las conforme 

detalhamos no tópico a seguir. 

 

4.3 LUZ, CÂMERA, AÇÃO 

 

Quando finalmente definimos o nosso produto educacional como sendo um 

documentário sobre o Curso de Treinamento, objetivando ser utilizado pelos 

professores em sala de aula como um recurso audiovisual com possibilidades 

didáticas, sentimos uma nova dificuldade: saber como organizar/estruturar o 

conteúdo do documentário. 

Para responder nossos anseios, buscamos autores que tratam da elaboração 

e criação de documentários e assim pudemos compreender a construção desse tipo 

de material que, para Hampe (1997, p. 01) 

 
 
O roteirista deve obter e organizar a informação e então escrever o 
roteiro contendo uma bem-estruturada série de cenas que possam 
ser filmadas, inclusive de materiais de arquivo (imagens de outros 
filmes, fotografias etc.) que possam ser incluídos. (HAMPE, 1997, p. 
1). 
 

 
Comparato apud Carrière (1991, p. 15) também afirma que o roteiro é o início 

de um processo visual no qual o roteirista escreve de outra forma, pois são 

constituídos com 

 
 

[...] olhares e silêncios, com movimentos e imobilidades, com 
conjuntos incrivelmente complexos de imagens e de sons que podem 
constituir mil relações entre si, que podem ser nítidos ou ambíguos, 
violentos para uns e suaves para outros, que podem impressionar a 
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inteligência ou alcançar o inconsciente, que se entrelaçam, que se 
misturam entre si, que por vezes até se repudiam, que fazem surgir 
as coisas invisíveis... (COMPARATO apud CARRIÈRE, 1991, p. 15). 

 
 

O roteiro é ―uma história contada em imagens, diálogo e descrição dentro do 

contexto‖ (FIEL apud COMPARATO, 2009, p. 8). Em nosso caso, o roteiro foi 

constituído ao longo da nossa pesquisa e tem como objetivo contar uma história 

sobre o Curso de Treinamento. 

A partir desse momento, nos preocupamos com o roteiro de edição para a 

constituição do documentário, o ritmo que seria contado essa história, a escolha das 

falas das depoentes, a trilha sonora que seria usada, a iluminação das gravações, o 

áudio, o momento em que seriam colocadas as imagens dos documentos e as 

fotografias, a escolha do narrador, dentre outras questões. 

O processo de edição é algo fundamental para a constituição deste material, 

visto que é como montar um quebra-cabeça, onde imagens, sons, efeitos são unidos 

harmoniosamente, gerando o produto final: o vídeo documentário.  

Assim, buscamos saber o que era necessário para a edição do vídeo, pois já 

tínhamos feito as gravações. Na busca de saber como, de que forma e qual o 

programa/software necessário para fazer a edição das filmagens, nos deparamos 

com a existência de cursos para tal, bem como serviços com altos custos por parte 

de profissionais da área.  

Diante o exposto, vimos que não teríamos tempo hábil para realizar um curso 

e nem dinheiro para financiar tal curso e/ou pagar um profissional para termos o 

nosso desejado documentário. Assim, tivemos a ideia de procurar a equipe de 

edição da TV Universitária que se encontra na UFRN, no campus Natal/RN. Fomos 

muito bem recebidos, mas eles não puderam nos ajudar, em virtude de alguns dos 

servidores estarem de férias ou afastados.  

Diante da situação supracitada fomos ao Departamento de Comunicação da 

UFRN, a fim de encontrar alguém que pudesse, de alguma forma, nos orientar. Para 

a nossa felicidade, nesse momento, conseguimos falar com o chefe do referido 

Departamento e ele nos sugeriu que falássemos com o técnico responsável pela 

TVDECOM32. O referido técnico foi muito gentil e solícito, mas nos informou que 

                                                           
32

 No Departamento de Comunicação Social da UFRN encontramos o Curso de Comunicação Social 
que está dividido em três habilitações: Jornalismo, Rádio e TV e Publicidade e Propaganda. Inferimos 
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teríamos que nos adequar a disponibilidade dos bolsistas e as atividades da 

TVDECOM para nos ajudar no desenvolvimento da edição das nossas filmagens. 

Prontamente, aceitamos a proposta feita pelo técnico e iniciamos o nosso 

trabalho de edição. Sempre ao lado do bolsista, elaboramos o processo de edição 

das filmagens, pois como o trabalho é nosso, fomos nós quem definimos as imagens 

e gravamos a narração que o documentário contém.  

O trabalho de edição requer ordem, tempo, dedicação e esforço, além de ser 

uma atividade, ainda que pareça simples e rápida. Quem desenvolve e vivencia o 

processo de edição de vídeos sabe que significa tal trabalho. Então as idas a 

TVDECOM se tornaram parte da nossa rotina. Nesse processo, ocorreram diversos 

obstáculos, entre eles, greves dos funcionários da UFRN, paralisações nacionais 

contra ações do governo brasileiro e a necessidade de realização das atividades da 

TVDECOM, que são muitas.  

Contudo, nosso documentário foi concluído com sucesso, totalizando 

22min36s. Nele, em seus minutos iniciais, há a apresentação das Professoras 

Leigas e formadoras participantes do Curso de Treinamento, em Caicó/RN. 

Mantivemos o foco no processo de aperfeiçoamento dos Professores Leigos na 

busca pelos saberes necessários ao desenvolvimento de sua prática profissional, 

aprimorando o que já sabiam e aliando os conhecimentos matemáticos adquiridos 

com as propostas pedagógicas da escola da qual faziam parte. Por este motivo, 

após as apresentações, explicamos brevemente o que foi o curso; onde foi 

realizado; o que foi necessário para a sua realização; a apresentação e capacitação 

dos professores formadores; como eram as aulas dos Professores Leigos antes do 

curso; quais foram às contribuições educacionais, metodológicas e teóricas para o 

ensino de Matemática; como foi a inserção das Professoras Leigas na carreira do 

Magistério; dentre outros itens que detalharemos a seguir. 

 

4.4 ROTEIRO E CONTEÚDO 

 

A história do Curso de Treinamento é construída no documentário a partir dos 

depoimentos dados pelas Professoras Leigas e formadoras. Tendo o conteúdo 

                                                                                                                                                                                     
que a sigla TVDECOM vem de televisão do Curso de Comunicação Social. Disponível em: 
<http://www.decom.ufrn.br/>. Acesso em 11 nov. 2016. 

  
 

http://www.decom.ufrn.br/
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definido, recorremos a procedimentos próprios do cinema, pois nos preocupamos 

com a escolha do enquadramento, com a iluminação, com a montagem, com a 

separação das fases e com a estética. Por outro lado, nós, enquanto produtores e 

espectadores, construímos uma narrativa que mostrou as relações com a realidade, 

garantindo, assim, uma proximidade com o que representou o Curso de Treinamento 

para as Professoras Leigas e formadoras, além de ver, por meio de suas memórias, 

uma história sobre o Curso na perspectiva dos depoentes. (PENAFRIA, 2001). 

A produção do nosso documentário não teve a formação de personagens, 

pois os depoentes foram as próprias Professoras Leigas e formadoras. 

Exploraremos o ver, o visualizar que, de acordo com Morán (1995, p. 37), o ver ―está 

situado no presente, mas que o interliga não linearmente com o passado e com o 

futuro‖. Percebemos esse ver nas falas das professoras leigas e formadoras, quando 

elas nos contaram como foi o Curso.  

O autor também afirma que ―a narração falada ancora todo o processo de 

significação‖. (MORÁN, 1995, p. 37). Portanto, o depoimento das Professoras Leigas 

nos proporcionou captar o que o Curso significou para elas, além de percebermos, 

no vídeo e nas fotografias, as ações desenvolvidas por elas, naquela época. 

Entendemos que a constituição do nosso documentário não recriou o Curso 

tal qual ele aconteceu, porém, trouxe a versão das depoentes sobre o que foi e 

como aconteceu o Curso. A história foi reconstruída na visão das Professoras Leigas 

que recuperaram por meio da memória, fatos e informações sobre o Curso. Os 

depoimentos nos remeteram ao lugar social em que estas professoras estavam 

inseridas e nos lembrou da obra de Certeau (2007), a qual o autor afirma que ―é em 

função deste lugar que se instauram os métodos, que se delineia uma topografia de 

interesses, que os documentos e as questões, que lhes serão propostas, se 

organizam‖. (CERTEAU, 2007, p. 66).  

 Além disso, vale destacar que Halbwachs (2006, apud GUTIERRE, 2008, p. 

35) nos diz que a memória depende das relações sociais em que cada um de nós 

vive, pois nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 

outros, mesmo que se trate de eventos em que somente nós estivemos afinal, diz o 

autor, jamais estamos sós. 

 Assim, recorremos à memória das depoentes, questionando-as. A primeira 

pergunta foi: onde e como foi o curso?  A segunda pergunta que norteou nossa 

história foi: qual foi o objetivo do curso? Nossa terceira pergunta foi em relação ao 
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que o curso proporcionou a elas. Mais perguntas foram feitas por nós a elas: Quais 

melhorias esse curso trouxe para o ensino de Matemática? Se é que trouxe! Na 

sequência, perguntamos às depoentes como era antes do Curso? Como era o 

ensino de Matemática durante o curso? O que foi o PABAEE? O que a professora 

formadora aprendeu com o PABAEE? O que o Curso de Treinamento significou para 

você?  

 Concluída a elaboração do documentário, chegou o momento de o 

avaliarmos, perante a comunidade a qual desejamos que ele seja utilizado, 

percebendo a relevância do mesmo. Por isso, descreveremos, a seguir, a análise 

criteriosa da avaliação que realizamos com professores da Educação Básica e do 

Ensino Superior que assistiram ao vídeo, convidados por nós, contribuindo, desse 

modo, com a nossa pesquisa.  

 

4.5  AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Para avaliarmos o nosso produto educacional, elaboramos um questionário 

padronizado, pois, este modelo 

 
 
permite alcançar rápida e simultaneamente um grande número de 
pessoas, uma vez que elas respondem sem que seja necessário 
enviar-lhes um entrevistador. A uniformização assegura, de outro 
lado, que cada pessoa veja as questões formuladas da mesma 
maneira, na mesma ordem e acompanhadas da mesma opção de 
respostas, o que facilita a compilação e a comparação das respostas 
escolhidas e permite recorrer ao aparelho estatístico quando chega o 
momento da análise. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 184). 

 

 

Assim, o questionário foi constituído por vinte e nove perguntas, sendo vinte e 

oito fechadas e uma aberta (ver Apêndice C), organizadas em três itens, a saber: (1) 

perfil do(a) avaliador(a); (2) avaliação da estrutura e do conteúdo do documentário, 

por meio de uma escala33 e (3) uma questão aberta para registro de críticas e/ou 

sugestões acerca do documentário. 

                                                           
33

 Para realização dessa escala, nos inspiramos na escala Likert, pois esta é usada para medir uma 
série de perguntas contidas no questionário referentes ao tema, essas opções de respostas são 
definidas, a partir dos indicadores, e permite a quem responde assinar a opção que melhor condiz 
com a sua opinião (LAVILLE; DIONNE, 1999). Em nosso questionário, colocamos 5 (cinco) 
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Escolhemos como avaliadores do nosso produto, professores supervisores e 

coordenadores do Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) da UFRN, campus Natal. A escolha por esses professores se deu em virtude 

de conhecermos o trabalho deles, na medida em que os mesmos desenvolvem 

atividades junto com os alunos da licenciatura em Matemática34, lecionam tal 

disciplina, incentivam novas práticas docentes, relacionam teoria e prática por meio 

de intervenções nas escolas públicas do Estado do RN e integram ações de ensino 

e aprendizagem entre os alunos da licenciatura e do Ensino Básico. 

O PIBID da UFRN, campus Natal, é constituído atualmente35 por três 

professores coordenadores, vinculados à UFRN, e por oito professores 

supervisores, servidores do Estado do RN e do município de Natal. De acordo com 

Sousa (2011) o professor Supervisor do PIBID/Matemática/Natal atua no âmbito da 

Educação Básica no Ensino Fundamental e Médio, nas redes Municipal e Estadual. 

Ele contribui para a formação dos futuros professores (graduando de Matemática), 

orienta a participação dos bolsistas em ações voltadas para o ensino e a 

aprendizagem, estimula experiências metodológicas e práticas relacionadas ao 

ensino da Matemática e proporciona a construção dos conhecimentos voltados para 

a prática docentes dos pibidianos. Além disso, as interações desenvolvidas entre o 

professor supervisor e os futuros docentes possibilita a atualização das práticas 

pedagógicas desse docente, promove a integração entre a Educação Básica e a 

Educação Superior, e auxilia no desenvolvimento desse professor, pois o projeto 

PIBID produz ―ações de formação continuada‖. (SOUSA, 2011, p. 38). 

No tocante ao professor Coordenador, este é um gestor do subprojeto de 

Matemática, docente da licenciatura da UFRN/Natal, que coordena, orienta, 

implementa, desenvolve, planeja e articula as ações do subprojeto vinculado ao 

Curso de Licenciatura em Matemática, junto com os professores supervisores e com 

os pibidianos da área em questão. (SOUSA, 2011). 

 Vale lembrar que o primeiro item do questionário foi dividido em três subitens. 

No primeiro, perguntamos questões relacionadas ao gênero, à prática docente, ao 

tempo em exercício na docência, ao grau de instrução e à região do Brasil em que o 

avaliador reside.  

                                                                                                                                                                                     
indicadores, são eles: Concordo totalmente (Está muito bom); Concordo (Está bom); Não sei 
(desconheço o assunto, não entendi); Discordo (Está ruim); Discordo totalmente (Está muito ruim). 
34

 Neste caso, da UFRN. 
35

 Referimo-nos ao primeiro semestre de 2017. 
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 Antes de analisarmos os resultados apontados no item (1), gostaríamos de 

declarar que as questões (2) e (5) do referido item tornaram-se irrelevantes, pois, a 

priori, tínhamos a intenção de aplicar o questionário com alguns participantes do 

Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), realizado em 2016, na cidade 

de São Paulo/SP, mas não foi possível, pois, no dia destinado à aplicação do 

questionário, que seria logo após as apresentações das comunicações científicas, 

na sala em que estávamos, o público presente foi se retirando, permanecendo 

pouquíssimas pessoas no final das apresentações. 

A questão (2) se tornou irrelevante pelo fato de tratar da prática docente dos 

nossos avaliadores, pois perguntamos se os avaliadores já lecionaram ou lecionam 

Matemática, pois como o ENEM é um evento em que participam graduandos, 

professores e pesquisadores, poderíamos nos deparar com pessoas que não 

exercessem ou que não exerceram a docência na área de Matemática. No tocante à 

questão (5), era nosso desejo que professores de outras regiões do país também 

avaliassem nosso documentário, por isso, gostaríamos de saber a qual região os 

avaliadores pertenciam. Como a pergunta permaneceu no questionário, obviamente, 

todos os colaboradores responderam que residem na Região Nordeste do Brasil, 

visto que o questionário foi aplicado para professores do PIBID/Matemática/Natal – 

RN. Desse modo, entendemos que deveria ter sido feita uma reformulação das 

perguntas do questionário, mas em virtude do tempo e dos prazos para a conclusão 

da dissertação não foi possível, pois estávamos empenhados em validar o nosso 

produto, fruto desta pesquisa. 

A análise dos resultados da questão (1) do primeiro subgrupo nos mostraram 

que entre os avaliadores da pesquisa, a maioria é composta por mulheres (80%), 

sendo duas professoras coordenadoras e seis professoras supervisoras. Os demais 

são do sexo masculino (20%), sendo um professor coordenador e um supervisor. 

Esse percentual nos mostra que a participação feminina é superior à participação 

masculina. Rosa e Sá (2004) tratam da feminização do Magistério e elencam 

algumas características que levaram ao grande aumento do número de mulheres na 

carreira docente. Os autores nos dizem que o aumento de mulheres como docentes 

foi resultado do processo de industrialização, do surgimento de novas profissões, 

das melhores condições salariais para os homens, do grande número de escolas, da 

escolarização das meninas e da possibilidade de profissionalização para as 
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mulheres, pois, como surgiram novas e melhores carreiras para os homens, 

consequentemente, foi dado o direito de lecionar às mulheres. (ROSA; SÁ, 2004).  

Desse modo, entendemos que a participação das mulheres no ensino foi 

propiciada pelas relações históricas estabelecidas no período de industrialização, 

afinal, nesse período, havia a necessidade de se ter uma mão de obra qualificada. O 

processo de industrialização tinha anseios por uma população escolarizada e apta a 

trabalhar. Assim, era necessário o aumento do número de escolas e de professores 

para ensinarem a população. Buscando reduzir os gastos e ampliar a escolarização 

da população em geral, o governo precisaria diminuir os salários, e isso não seria 

aceito pelos professores masculinos. Assim, as mulheres se inseriram no mercado 

de trabalho na área de ensino e, até os dias atuais, elas ainda são maioria no 

sistema educacional. 

A questão (3) do questionário mostrou que 70% dos avaliadores exercem o 

Magistério há mais de seis anos e que 60% dos professores são graduados, 10% 

são mestres e 30% são doutores. Nenhum dos nossos avaliadores está na condição 

de graduando ou doutorando.  

A seguir, mostramos as questões do item (2) que foram agrupas em três 

subgrupos para um melhor entendimento do leitor. O primeiro subgrupo trata do uso 

do documentário produzido por nós como recurso didático e é composto pelas 

perguntas 1, 4, 10, 16 e 1736; o segundo subgrupo trata das questões relacionadas à 

parte técnica e à elaboração do vídeo. Fazem parte desse subgrupo as perguntas 2, 

5, 14, 15, 19, 20 e 2337; o terceiro subgrupo trata do documentário como um registro 

histórico da Educação Matemática no RN e é composto pelos subitens 3, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 18, 21 e 2238. 

                                                           
36

 (1) Pode ser usado como um recurso para fins didáticos. (4) Você utilizaria em sua aula para fins 
didáticos. (10) Serve como ferramenta para o uso no ensino de Matemática. (16) Se usado em sala 
de aula pode possibilitar novas habilidades e inserção de novos temas na constituição das aulas de 
Matemática. (17) Pode servir para a elaboração de materiais didáticos para as aulas de Matemática. 
37

 (2) Tem uma boa narração sobre uma História acerca do Curso de Treinamento para os 
Professores Leigos, em Caicó/RN (1963 a 1965). (5) Possui depoimentos e fotografias que 
colaboraram e expõem as narrações feitas sobre a formação dos Professores Leigos em Caicó/RN 
(1963/1965). (14) Possui músicas que influenciam na apreciação do mesmo. (15) Desperta o 
interesse sobre o tema. (19) Está bem estruturado em sua forma e conteúdo. (20) É criativo. (23) O 
documentário é cansativo ou enfadonho. 
38

 (3) Contribui para a História da Educação Matemática no RN. (6) Contribui para facilitar o uso da 
História da Educação Matemática em sala de aula. (7) Informa sobre elementos da História da 
Educação Matemática do RN. (8) Exibe informações importantes sobre o Curso de Treinamento em 
Caicó/RN. (9) Fornece informações sobre o Ensino de Matemática daquela época, naquele lugar. (11) 
Possibilita reflexões no tocante a formação de professores e ao ensino de matemática realizado de 
1963 a 1965 em Caicó/RN. (12) Retrata o que foi o Curso de Treinamento para as professoras leigas. 
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Na primeira questão do item (2), perguntamos aos nossos colaboradores se o 

documentário pode ser usado como um recurso para fins didáticos. Metade dos 

colaboradores da nossa pesquisa concordou (Está bom), e a outra metade 

concordou totalmente (Está muito bom). Desse modo, concordamos com Morán 

(1995) que o vídeo pode ser usado como um recurso didático, pois possui diversas 

potencialidades, desempenhando um papel importante no campo educacional, além 

de trazer novos elementos, como a linguagem, a transmissão de informações e os 

comportamentos. 

Na questão 4, perguntamos sobre o uso do documentário em sala de aula 

para fins didáticos. Cinco deles concordam (Está bom) e os outros cinco 

concordaram totalmente (Está muito bom). Vemos que as respostas dos avaliadores 

vão ao encontro das ideias de Morán (1995), quando o autor trata do vídeo como um 

meio de motivar e de promover a aprendizagem, pois vemos que o documentário 

sobre o Curso de Treinamento para a formação dos Professores Leigos pode 

representar um material didático importante para o uso em sala de aula pelos 

professores. 

Na questão 10, perguntamos se o documentário serve como ferramenta para 

o uso no ensino de Matemática. Dentre as respostas, três concordaram totalmente 

(Está muito bom), seis concordaram (Está bom) e um discordou (Está ruim). 

Segundo Morán (1995), o vídeo é uma excelente ferramenta para ser usada pelo 

professor em sala de aula, desde que o uso desse recurso seja bem planejado, pois, 

assim, ele auxiliará na construção do conhecimento. 

Na questão 16, perguntamos se o documentário, quando usado em sala de 

aula, pode possibilitar novas habilidades e inserção de novos temas na constituição 

das aulas de Matemática. As respostas postas pelos avaliadores foram as seguintes: 

quatro concordaram totalmente (Está muito bom), quatro concordaram (Está bom), 

um desconhece o assunto ou não entendeu a questão e um discorda da questão. 

Entendemos que a questão 16 depende muito das representações e das práticas 

vivenciadas pelos nossos avaliadores, pois a construção e a inserção de novos 

temas ou de propostas que usem aspectos ligados a História da Educação 

                                                                                                                                                                                     
(13) Mostra, na concepção das professoras leigas, as modificações metodológicas advindas por meio 
do Curso de Treinamento para as aulas de Matemática. (18) Pode servir para estudos e pesquisas. 
(21) Pode intervir na construção dos conhecimentos históricos sobre a Educação Matemática. (22) 
Pode colaborar com o conhecimento sobre a cultura, a identidade, a memória acerca do ensino de 
Matemática no RN. 
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Matemática dependem das práticas docentes e da formação do professor (GOMES, 

2007).  

A respeito da pergunta 17, questionamos se o documentário pode servir para 

a elaboração de materiais didáticos para as aulas de Matemática. Cinco deles 

concordaram totalmente (Está muito bom), dois deles concordaram (Está bom), um 

deles desconhece o assunto ou não sabe e dois deles não concordaram (Está ruim). 

Assim, a maioria dos avaliadores considerou o documentário como uma possível 

fonte para a produção de materiais didáticos, visto que ele valorizou aspectos 

históricos, apresentou informação sobre o Ensino de Matemática desenvolvido no 

Curso de Treinamento em Caicó/RN e possibilitou condições para o futuro, para que 

os estudantes possam estudar e aprender novos estudos sobre a História da 

Educação. 

O segundo subgrupo trata das questões técnicas utilizadas para a produção 

do documentário. Na questão 2 do questionário, perguntamos se o documentário 

possui uma boa narração. Dentre os avaliadores, seis definiram que a narração do 

documentário estava muito boa (Concordam totalmente) e quatro definiram como 

uma boa narração (Concorda). Assim, entendemos que a narração constituída no 

documentário foi bem feita, pois os expectadores identificaram como algo bom ou 

muito bom. Sendo assim, vemos que a narração trouxe um pouco do que foi o Curso 

de Treinamento por meio das vozes das Professoras Formadoras e Leigas. 

Na questão 5 perguntamos se os elementos (depoimentos e fotografias) 

colaboraram com as narrações contidas no documentário. Os avaliadores definiram 

como bom ou muito bom a constituição do documentário e a disposição das imagens 

e das falas das professoras. Esse recurso visual depende da disposição dos 

elementos visuais e sonoros para a constituição desse recurso. Vale salientar que 

respeitamos os elementos desse gênero fílmico, mas procuramos manter uma 

relação de grande proximidade com a realidade educacional vivenciada durante o 

Curso de Treinamento em Caicó/RN, nos anos de 1963 a 1965. 

Na questão 14, buscamos identificar se a música interfere na apreciação do 

documentário. Cinco dos avaliadores marcaram que a música está muito boa 

(Concorda totalmente), quatro deles elencaram a música como boa (Concorda) e um 

deles não sabe, desconhece o assunto ou não entendeu a pergunta. Assim, vimos 

que a música usada na composição do documentário foi bem avaliada, embora, 



102 
 

possamos buscar outras músicas que melhor se relacionem com o tema para que 

possamos atingir 100 por cento de aprovação.  

Na questão 15, oito avaliadores concordaram totalmente (Está muito bom), 

escolhendo a opção que o documentário desperta o interesse pelo tema; os outros 

dois avaliadores também consideraram bom (Concorda), que o conteúdo posto em 

nosso recurso visual estimula o interesse pelo tema abordado no documentário.  

Na questão 19, abordamos como os conteúdos foram estruturados. Os 

nossos avaliadores definiram como positivo, pois oito deles concordaram totalmente 

(Está muito bom) e dois elencaram como boas (Concorda) a montagem das cenas e 

a disposições delas no documentário. 

Na questão 20, avaliamos se o documentário é criativo. Quatro avaliadores 

apontaram que concordam totalmente (Está muito bom), cinco definiram como bom 

(Concorda) e um não sabe, desconhece o assunto ou não entendeu a pergunta.  

Na questão 23, perguntamos se o documentário é enfadonho. Oito deles 

discordaram totalmente e dois deles apenas discordam do questionamento feito. 

Desse modo, entendemos que o documentário não é enfadonho. 

No tocante às questões 2, 5, 14, 15, 19, 20 e 23, foram feitos 

questionamentos sobre a montagem do documentário no tocante à música, às 

imagens, à disposição das narrações e se a estrutura está boa, pois nós 

organizamos diversos elementos, como entrevistas, som, imagens e legendas. 

Assim, entendemos que 

 
 

A organização implica variadas escolhas: pessoas, ângulos, sons, 
palavras, justaposições de imagens etc. (...) Cada seleção que se faz 
é a expressão de um ponto de vista, quer esteja ou não consciente 
disso. Assim, a sucessão das imagens e sons, cujo resultado final é 
um documentário, tem como linha orientadora o ponto de vista 
adotado e encontra na criatividade do documentarista seu principal 
motor. (ALMEIDA; RIBEIRO apud PENAFRIA, 2001, p. 09). 

 
 

 Nesse sentido, vimos que as escolhas feitas por nós produziram um bom 

documentário, pois a maioria dos avaliadores considerou a narração, a música e as 

imagens interessantes. Além disso, eles avaliaram o documentário sobre o Curso de 

Treinamento para a formação dos Professores Leigos em Caicó/RN (1963 à 1965)  

como  interessante, criativo e agradável de ser assistido. 
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O terceiro subgrupo foi estabelecido por nós sobre as questões do segundo 

item. Neste subgrupo, usamos as perguntas 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 21 e 23, 

como falamos anteriormente. A questão três pretendia avaliar se o documentário em 

questão contribui com a História da Educação Matemática no RN. Nove, dentre os 

dez avaliadores, concordaram totalmente (Está muito bom) e o outro avaliador 

concordou (Está bom). Desse modo, entendemos que o nosso Produto Educacional 

é relevante, pois está ligado ―às dimensões históricas do ensino-aprendizagem da 

Matemática‖. (GOMES, 2014, p. 820). 

Na questão 6, investigamos se o documentário pode facilitar o uso da História 

da Educação Matemática em sala de aula. Dentre os dez professores, seis 

concordaram totalmente (Está muito bom), dois concordaram e um desconhece o 

assunto (não sabe ou não entendeu). A respeito da avaliação feita pelos professores 

supervisores e coordenadores do PIBID de Matemática da UFRN, campus Natal, 

entendemos que o uso o documentário pode contribuir para inserção da História da 

Educação Matemática em sala de aula, pois ele contempla ―conhecimentos 

históricos na matemática escolar‖ (GOMES, 2014, p. 821) e contempla questões 

sobre os processos de ensino e aprendizagem da Matemática desenvolvida no 

contexto abordado em nosso produto educacional. 

Com a questão 7, avaliamos se o documentário traz elementos da História da 

Educação Matemática no RN. Oito dos avaliadores concordaram totalmente (Está 

muito bom) e dois concordam (Está bom). Assim, compreendemos que as 

fotografias e as imagens dos materiais, das atividades desenvolvidas e da escola 

onde ocorreu o curso demostram vestígios desse período histórico em que foi 

constituída essa história. 

 A questão 8 trata da exibição de informações importantes sobre o Curso de 

Treinamento em Caicó/RN. Nove avaliadores definiram que está muito bom 

(Concorda totalmente) e que exibe informações importantes sobre o curso, e apenas 

um dos avaliadores definiu que está bom (Concorda). Portanto, percebemos que 

nossos avaliadores vão ao encontro das palavras de Gomes (2014, p. 822), quando 

a autora nos fala que a ―compreensão histórica de diversos aspectos ligados à 

formação e à atuação docente‖ é desenvolvida por meio dos estudos sobre as 

concepções passadas e presentes, sobre as práticas docentes dos professores de 

Matemática. 
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Na questão 9, perguntamos se o documentário fornece informações sobre o 

Ensino de Matemática daquela época, em Caicó/RN. Os avaliadores definiram que 

sim, e dentre eles, metade definiu que está muito bom (Concordam totalmente), e a 

outra metade concordou (Está bom). Vinculados à subjetividade de cada um, de 

cada sujeito que assiste ao documentário, entendemos que as representações 

baseadas por esse contexto perpassam as salas de aula e constroem indagações, 

comparações e suposições sobre o ensino da Matemática e sobre a formação dos 

Professores Leigos. (CHARTIER, 1990). Assim, identificamos que as interpretações 

de cada cena serão diferentes, pois elas partem das relações socioculturais vividas 

por cada espectador. (GOMES, 2014).  

Na questão 11, avaliamos se o documentário possibilita reflexões sobre a 

formação dos Professores Leigos e sobre o ensino da Matemática, realizado na 

década de 1960, em Caicó/RN. Os dez avaliadores apontaram que o documentário 

pode provocar reflexões. Assim, oito definiram como muito bom (Concordam 

totalmente) e dois que está bom (concordam). Então, pudemos ver que os 

avaliadores, ao classificarem o nosso produto educacional, mostraram que o 

documentário pode refletir, no tempo presente, sobre práticas pedagógicas 

vivenciadas no passado. Ademais, eles consideraram que este recurso pedagógico 

oferece a possibilidade de discutir sobre a formação docente, sobre as metodologias 

desenvolvidas pelos Professores Leigos, bem como sobre as experiências 

vivenciadas em sala de aula.  

A questão 12 pergunta se conseguimos retratar o que foi Curso de 

Treinamento para as Professoras Leigas39. Seis dos avaliadores definiram como 

muito bom (Concordam totalmente) e quatro avaliaram como bom (Concordam). Por 

esse motivo, inferimos que contemplamos em nosso documentário um pouco do 

contexto vivenciado pelas Professoras Leigas em seu processo de formação e de 

sua prática docente sobre o ensino da Matemática. (GOMES, 2014). 

Na questão 13, analisamos se o documentário conseguiu mostrar, na 

concepção das Professoras Leigas, as modificações metodológicas advindas por 

meio do Curso de Treinamento para as aulas de Matemática. Cinco definiram como 

muito bom (Concordam totalmente) e cinco classificaram como bom (Concordam). 

Assim, compreendemos que os avaliadores classificaram de forma positiva, pois as 

                                                           
39

 Usamos o termo Professora(s) Leiga(s) no questionário, pois as depoentes que aparecem 
no documentário são do sexo feminino. 
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depoentes mostraram suas ―próprias concepções sobre a profissão para a qual se 

prepararam e sobre as práticas docentes em relação à Matemática‖. (GOMES, 2014, 

p. 822). 

A questão 18 traz como questionamento se o documentário pode servir como 

fontes de estudos para o desenvolvimento de pesquisas.  Dentre os avaliadores, oito 

concordaram totalmente (Está muito bom) e dois concordaram (Está bom). Para a 

resposta a esse questionamento, conseguimos perceber que o documentário pode 

ser usado como fonte para futuras pesquisas, pois traz elementos históricos sobre a 

História da Educação Matemática produzida na década de 1960, no Rio Grande do 

Norte, e mostra elementos da cultura e da memória sobre a formação e sobre o 

ensino da Matemática, vivenciado e produzido no Curso de Treinamento para a 

formação dos Professores Leigos.   

Na questão 21, avaliamos se o documentário pode participar da construção 

dos conhecimentos históricos sobre a Educação Matemática. Sete avaliadores 

apontaram que concordam totalmente (Está muito bom) com o nosso 

questionamento e três que concordam (Está bom). 

Tendo em vista o posicionamento positivo por parte dos avaliadores, vimos 

que a construção de conhecimento histórico por meio do documentário retrata fatos 

presentes sobre uma dada realidade vivenciada em um tempo passado. Além disso, 

constatamos que o documentário sobre o Curso de Treinamento para a Formação 

dos Professores Leigos, em Caicó/RN, parte das práticas e das representações 

constituídas pelas nossas depoentes no contexto em que estavam inseridas.  

Na questão 22, seis dos nossos avaliadores concordaram totalmente, 

afirmando que o nosso produto pode colaborar com o conhecimento sobre a cultura, 

a identidade, a memória acerca do ensino de Matemática, e os outros quatro 

definiram que está bom (Concordam). Partindo da ideia que contribuímos com a 

História da Educação Matemática no RN, recorremos a Gomes (2014), pois 

entendemos que a memória é um rastro do passado em um tempo presente, que 

pode ser olhada de várias maneiras e pode proporcionar interpretações e 

ressignificações sobre o ensino da Matemática, sobre uma cultura praticada e 

realizada por aqueles que fizeram parte do Curso de Treinamento, em Caicó/RN. 

Entretanto, não podemos definir a história contada nesse documentário como 

verdade absoluta, mas sim como uma história plural baseada em versões históricas. 
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Por fim, o terceiro item é constituído por uma questão aberta para a escrita de 

críticas e sugestões acerca do documentário. Nessa questão, foi elencado pelos 

avaliadores o que segue. 

Dois dos avaliadores sentiram falta de relatos dos alunos dos Professores 

Leigos.  Entendemos que ter esses relatos seria algo muito interessante, mas esse 

tema não foi abordado em virtude de o nosso objetivo ser o Curso de Treinamento 

para os Professores Leigos. Consideramos importante e entendemos que isso pode 

ser objeto de estudos futuros.   

Um avaliador (que o nomeamos de segundo) diz que concorda totalmente 

com a questão 16: ―O documentário, quando usado em sala de aula, pode 

possibilitar novas habilidades e inserção de novos temas na constituição das aulas 

de Matemática‖, quando a sala de aula definida na pergunta pode ser uma de alunos 

da graduação em Matemática.  

Um outro avaliador (que o chamaremos de quarto) escreveu que o 

documentário está bem claro e curioso. Sugeriu a inserção de uma demonstração de 

aula, quando as Professoras Leigas passaram a utilizar esses materiais e uma 

exposição de como era o ensino delas (Professoras Leigas) antes e depois do curso. 

Entendemos que o tempo muda e assim não iríamos retratar a realidade vivenciada 

e praticada pelas Professoras, tal como ela foi vivida e praticada, pois o indivíduo e 

as suas concepções mudam ―conforme as vivências e experiências efetivas do 

indivíduo; conceito este que também sofre modificações ao longo da história da 

vivência humana‖. (SCALDAFERRI, 2008, p. 55).   

O avaliador ―quinto‖ não concordou quando perguntamos, na questão 23, se o 

documentário é enfadonho, pois ele não considerou o vídeo como algo enfadonho. 

Assim, percebemos que esse vídeo sobre o Curso de Treinamento não é enfadonho, 

já que ele reconstrói, por meio das memórias das depoentes, o que foi esse Curso, 

como era o ensino de Matemática à época e quais materiais manipuláveis elas 

aprenderam a utilizar em suas aulas. O avaliador que nomeamos de décimo também 

colaborou com o posicionamento do avaliador ―quinto‖ em relação à questão 23, 

mas, definiu que discorda quando perguntamos se o documentário serve para ser 

usado como fonte para a elaboração de materiais didáticos.  

O avaliador ―sexto‖ definiu que a proposta apresentada em nosso produto 

educacional é inovadora, especialmente quando podemos fornecer elementos 

capazes de contribuir com trabalhos ligados à História da Educação Matemática. 
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Essa afirmação vai ao encontro da avaliação feita por todos os avaliadores, pois a 

maioria foi a favor do uso do documentário como recurso didático e avaliou 

positivamente todas as questões acerca desse produto como um material a ser 

usado em sala de aula.  

O avaliador ―sétimo‖ elencou que os itens 10, 16 e 17 foram marcados em 

desacordo, pois não especificamos de forma objetiva como o conteúdo do vídeo 

poderia contribuir para as aulas de Matemática. Além disso, escreveu que 

dependendo do nível e da proposta do ensino, o documentário não traz nenhum 

conhecimento relevante. As perguntas citadas por ele são as seguintes:  

 

Serve para ser usada como ferramenta no ensino de Matemática? O 
Documentário, se usado em sala de aula, pode possibilitar novas 
habilidades e a inserção de novos temas na constituição das aulas 
de Matemática? O documentário pode servir para a elaboração de 
materiais didáticos para as aulas de Matemática? 
 
 

 Entendemos que a resposta do avaliador ―sétimo‖ parte das suas concepções 

para o ensino da Matemática e tem relação com as representações estabelecidas 

por ele, o que está diretamente ligada a sua prática enquanto professor.  

 O avaliador, chamado por nós de oitavo, considerou que para um melhor 

entendimento do espectador seria interessante que o vídeo tivesse legenda, pois 

sentiu essa necessidade, em alguns momentos do documentário. O apontamento 

feito por esse avaliador nos sinalizou uma importante questão sobre os alunos com 

necessidades especiais, como a surdez, pois o uso da legenda pode contribuir para 

o desenvolvimento dos processos educacionais desses alunos. Não temos muito 

entendimento sobre estudos referentes à Educação Inclusiva, mas podemos buscar 

referências sobre o tema e modificarmos o documentário para que ele possa incluir 

mais pessoas.  

 O avaliador ―nono‖ define o vídeo como muito bom, mas acha que ele é mais 

apropriado para o segmento de ensino ―formação de professores de Matemática‖, 

pois entendemos que ―todos os estudos que tomam como objeto de investigação os 

problemas relativos às inserções efetivas da história na formação inicial ou 

continuada de professores de Matemática‖ (MIGUEL; MIORIM, 2011, p. 11) são 

entendidos por nós como conhecimentos que propiciam estudos sobre a História da 
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Educação Matemática e contribui para a melhoria da prática docente no ensino de 

Matemática em vários aspectos. 

Diante o exposto, destacamos que o documentário sobre o Curso de 

Treinamento para a formação dos Professores Leigos, nos anos de 1963, 1964 e 

1965, em Caicó/RN, foi positivo, pois os avaliadores, de modo que elencamos esse 

produto educacional como algo que: pode ser usado para fins didáticos; pode ser 

usado em sala de aula pelos professores; mostra elementos da História da 

Educação Matemática no RN; traz nas falas das depoentes informações sobre os 

processos de ensino e aprendizagem, desenvolvidos durante o Curso de 

Treinamento; serve como uma ferramenta no ensino de Matemática; pode ajudar na 

inserção de novas ideias; provoca o surgimento de novas habilidades, além de servir 

como auxílio para a elaboração de materiais didáticos.  

Nesse sentido, conseguimos por meio deste documentário, evidenciar os 

processos de formação desses professores por meio do Curso de Treinamento, em 

Caicó/RN, a fim de contribuir com a História da Educação no RN, especialmente, da 

Matemática. 
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Fonte: http://www.tudoemfoco.com.br/consideracoes-finais-de-um-trabalho-escolar.html 

 

 
 
 
 

 
A educação é permanente não por que certa 
linha ideológica ou certa posição política ou 
certo interesse econômico o exijam. A 
Educação é permanente na razão, de um 
lado, da finitude do ser humano, de outro, da 
consciência que ele tem de finitude. Mas 
ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter 
incorporado à sua natureza não apenas saber 
que vivia mas saber que sabia e, assim saber 
que podia saber mais. A educação e a 
formação se fundem aí. (FREIRE, 2000, p. 
20). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para elaborarmos uma história sobre o Curso de Treinamento, iniciamos uma 

busca pelas fontes (documentos, fotografias e depoimentos) para a realização da 

pesquisa, até conseguirmos encontrar as que colaboraram na construção de uma 

história (essa que estamos contando) sobre a formação dos Professores Leigos, no 

Estado do Rio Grande do Norte, nos anos de 1963 a 1965, na cidade de Caicó/RN. 

A busca pelas fontes, apesar de alguns inconvenientes, foi bem sucedida, o que nos 

permitiu responder, após triangulação das mesmas, a nossa questão-foco: De que 

forma o Curso de Treinamento contribuiu para a formação dos Professores Leigos 

de Caicó/RN, em especial, no tocante ao ensino e aprendizagem da Matemática? 

Nossa análise mostrou que as Professoras Leigas e formadoras apontam que 

materiais manipulativos, como o ábaco, o quadro valor de lugar e o disco de frações 

foram usados no Curso de Treinamento em concordância com o método de ensino, 

que elas lançaram mão, conhecido como método da descoberta, que foi divulgado 

aos professores formadores, durante o PABAEE. Sobre esse método, Fiorentini 

(1995, p. 9) nos diz que ele faz parte da tendência empírico-ativista, pois privilegia o 

uso de materiais manipulativos e entende que ―a ação, a manipulação ou a 

experimentação são fundamentais e necessárias para a aprendizagem‖.  

Vale lembrar que, naquele período, as metodologias e as técnicas 

desenvolvidas, durante o Curso, eram consideradas inovadoras e mais eficientes 

para a proposta de expansão do acesso ao ensino de nível primário, proposto pelas 

políticas educacionais vigentes para os anos 1960. Assim, esse Curso contribuiu 

para a formação dos professores em exercício no ensino primário público, visto que 

esses docentes puderam adquirir uma formação adequada para o trabalho no 

Magistério Primário, conhecendo novos métodos pedagógicos. Ademais, 

constatamos que o ensino de Matemática desenvolvido pelos Professores 

formadores e Leigos, os métodos, as técnicas, os materiais usados no Curso de 

Treinamento em Caicó/RN foram importantes para o desenvolvimento do sistema 

educacional da época, pois serviram como bases teóricas e metodológicas para o 

exercício docente desses Professores Leigos.  

Em relação à produção de um documentário, o nosso produto educacional, 

para fins didáticos dos professores do Ensino Fundamental e Superior, percebemos 

que ele tem grandes potencialidades e foi definido como um excelente instrumento a 
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ser utilizado na formação de professores. Nessa perspectiva, vimos, por meio da 

análise das respostas ao questionário estruturado que elaboramos, que nosso 

documentário trouxe elementos importantes para serem discutidos em sala de aula 

pelos professores; além de proporcionar reflexões sobre a prática docente dos 

depoentes e dos espectadores; contribuir com a História da Educação no RN e 

mostrar como os sujeitos ativos desse processo (Professores formadores e Leigos) 

constituíram suas representações sobre Curso de Treinamento e o Ensino da 

Matemática. Todavia, não apresentou elementos sobre as aulas nem sobre o Ensino 

da Matemática na perspectiva dos alunos dos Professores Leigos.  

Quanto aos alunos dos Professores Leigos, deixamos questões em aberto 

relacionadas às metodologias, ao ensino desenvolvido pelas Professoras Leigas 

com eles e à aprendizagem, pois a nossa questão-foco estava atrelada ao Curso de 

Treinamento, em Caicó/RN, e à formação dos Professores Leigos. 

Contudo, é importante destacarmos que, apesar de lacunas presentes em 

nosso trabalho, foi realizado um registro histórico importante e inovador, uma vez 

que ele trouxe, por meio do documentário e da dissertação, os depoimentos de 

algumas das Professoras formadoras e Leigas, além de depoimentos de técnicas 

administrativas que vivenciaram aquele momento. Desse modo, pudemos mostrar os 

ganhos adquiridos no campo social, educacional, financeiro e cultural dessas 

pessoas, proporcionados por essa formação ou oportunidade. 

 Com essa pesquisa, percebemos também que o documentário é um recurso 

audiovisual bastante abrangente e que pode ser utilizado em sala de aula com o 

objetivo de facilitar e promover a aprendizagem, mas, desde que seja bem 

orientado, pois o fato de usar um documentário apenas como recurso inovador não 

surtirá nenhum efeito, se não existir uma metodologia coerente. Compreendemos, 

assim, que o uso do documentário depende da proposta criada pelo professor para 

esse recurso, podendo provocar nos alunos a vontade de conhecer mais sobre o 

tema abordado em sala de aula. 

 Em face disso, constatamos que, apesar de não termos os depoimentos dos 

alunos dos Professores Leigos, o documentário cumpriu a função que tínhamos 

destinado a ele, pois despertamos o interesse e a curiosidade sobre o tema, além de 

termos demostrado uma História sobre o Curso de Treinamento para a Formação 

dos Professores Leigos, em Caicó/RN, nos anos de 1963, 1964 e 1965.  
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Vale dizer que ao iniciarmos o Mestrado, tínhamos apenas o desejo de buscar 

uma melhor qualificação profissional, pois entendemos que o nosso Curso de 

Mestrado proporcionou um suporte a nossa prática docente, na medida em que 

fomos nos envolvendo com a pesquisa, com a escrita acadêmica, com a produção 

de vídeos e com a nossa participação em Palestras, Congressos, Seminários e no 

GPEP. 

Percebemos que esse Curso de Mestrado nos proporcionou conhecimentos 

necessários para a nossa formação, pois nos possibilitou identificar, analisar e 

observar o papel do professor e sua função perante a sociedade. Assim, vimos que 

a Pós-Graduação nos fez constituir algumas bases de conhecimentos dentro da 

nossa área de atuação, além de englobar outros conhecimentos, relacionados à 

docência, à construção do conhecimento científico e a experiência profissional e 

pessoal. 

De acordo com Machado (apud SICHELERO; MATIELLO, 2011, p. 4) ―a 

formação continuada é um dos aspectos importantes para reunir a teoria e a prática 

no contexto profissional‖. Assim concluímos que o nosso Curso de Mestrado 

contribuiu para nossa melhoria, dentro da prática pedagógica, educacional e 

formativa, pois nos fez buscar melhorias, dentro das questões apresentadas, no 

decorrer dessa formação. 

Portanto, consideramos nossa pesquisa relevante, visto que colaboramos 

com a História da Educação Matemática no Rio Grande do Norte, mostrando um 

pouco sobre esse Curso de Treinamento que formou Professores Leigos, na década 

de 1960, em Caicó, no Estado do Rio Grande do Norte. 
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APÊNDICE A 

 

Roteiro de entrevista 1 

O roteiro de entrevista será dividido em quatro partes: (1) perfil da 

entrevistada, (2) trajetória da vida profissional, (3) questões direcionadas ao Curso 

de Treinamento para Professores Leigos em Caicó/RN e (4) Considerações finais. 

Esse roteiro foi utilizado com as Professoras Célia Santos, Teresina Garcia de Melo 

e Maria Elísia de Araújo Moraes. 

1 Perfil da Entrevistada 

 

1.1 Nome completo 

1.2 Idade 

1.3 Estado Civil 

1.4 Grau de instrução 

 

2 Trajetória de vida Profissional 

 

2.1 A senhora poderia nos contar como se tornou professora? 

2.2 O que era necessário para ser professora naquela época?  

2.3 Em que escola a senhora lecionou? E quais as séries? 

2.4 Sentiu alguma dificuldade quando começou a lecionar? Quais e por quê? 

2.5 A senhora planejava suas aulas? Como era esse planejamento? Tem algum 

que possa me mostrar? 

2.6 Como a senhora explica o fato de ter lecionado a disciplina Metodologia da 

Matemática? A senhora era professora de Matemática? Como foi essa 

formação? 

 

3 Questões relacionadas ao Curso de Treinamento de professores 

leigos em Caicó/RN 

 

3.1 Como a senhora soube do Curso de Treinamento para os professores leigos, 

na década de 1960, em Caicó?  

3.2 A senhora realmente participou do PABAEE? O que este curso representou 

para a senhora? 

3.3 Além do PABAEE, a senhora teve algum outra preparação e/ou formação? 

3.4 Por que a senhora escolheu se aperfeiçoar em Matemática e não em outra 

disciplina? 

3.5 Que contribuições o curso trouxe para as suas aulas de Matemática?   

3.6 Utilizavam-se livros de Matemática e/ou outro material textual antes do Curso 

do PABAEE? E depois? 

3.7 Tiveram conteúdos que não eram ensinados e passaram a ser? Quais?  

Houve mudança curricular? De que modo?   
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3.8 Mudou alguma coisa no seu fazer pedagógico, após ou durante esse curso? 

O que mudou exatamente?   

3.9 Os professores- alunos eram todos de Caicó? 

3.10 Quais os critérios para os professores-alunos fazerem o curso? Eles 

eram selecionados? 

3.11 As provas eram elaboradas em equipe? 

3.12 Quem aplicava essas provas? 

3.13 Como eram os resultados das provas? Elas valiam 10,0? 

3.14 Além das provas, quais eram as outras formas de avaliação? 

3.15 A mostra de trabalhos que nós identificamos em fotografias foi 

realizada somente no final do curso? Fazia parte da avaliação? 

3.16 Professores-alunos eram reprovados? E se eles não fossem bem nas 

provas, qual era o procedimento tomado pelos professores? 

3.17 A senhora tem algum material do período do curso para nos fornecer?  

3.18 A senhora saberia informar-nos onde nós poderíamos encontrar algum 

professor-aluno do Curso de Treinamento? 

3.19 A senhora lembra dos professores Josefa Maria dos Santos; Isabel 

Fernandes, Avani Medeiros, Gertrudes Dantas de Mello, Inês Fernandes, 

Maria Elísia de Araújo, Ivonete Pereira de Oliveira, Rita Pereira, Iolanda Lima 

Lobo e Necy Alves Bezerra? 

 

 

4 Considerações finais                                                      

 

4.1 O que a senhora gostaria de falar que ainda não conversamos? 
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Roteiro de entrevista 2 

 

O roteiro de entrevista será dividido em três partes: (1) perfil da entrevistada, 

(2) questões direcionadas ao Curso de Treinamento para professores leigos em 

Caicó/RN e (3) considerações finais. Esse roteiro também realizado com as 

senhoras Polísia Gentil Dias e Maria das Dores. 

1 Perfil da Entrevistada 

 

1.1 Nome 

1.2 Idade 

1.3 Estado Civil 

1.4 Grau de instrução 

 

 

2  Questões relacionadas ao Curso de Treinamento de Professores 

leigos em Caicó/RN. 

 

2.1 Como as senhoras souberam do Curso de Treinamento para os professores 

leigos, na década de 1960, em Caicó? As senhoras poderiam nos falar desse 

curso? 

2. 2 O que este curso representou para as senhoras? 

2.3 As senhoras tinham acesso aos planejamentos dos professores? Tinham 

acesso as provas? De que forma? 

2.4 As senhoras participavam de reuniões pedagógicas, se é que essas 

existiam? 

2.5 Os professores- alunos eram todos de Caicó? 

2.6 Quais os critérios para os professores-alunos fazerem o curso? Eles eram 

selecionados? 

2.7 As senhoras têm algum material do período do curso? Ou alguma fotografia 

que possa nos mostrar? 

2.8 As senhoras saberiam informar-nos onde poderíamos encontrar algum 

professor-aluno do Curso de Treinamento? 

2.9 As senhoras lembram dos professores Josefa Maria dos Santos; Isabel 

Fernandes, Avani Medeiros, Gertrudes Dantas de Mello, Inês Fernandes, Maria 

Elísia de Araújo, Ivonete Pereira de Oliveira, Rita Pereira, Iolanda Lima Lobo, 

Necy Alves Bezerra? Poderia indicar-me onde posso encontrá-los? 
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3 Considerações finais                                             

 

3.1 O que as senhoras gostariam de falar que ainda não conversamos? 
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Roteiro de entrevista 3 

O roteiro de entrevista será dividido em quatro partes: (1) perfil da 

entrevistada, (2) trajetória da vida profissional, (3) questões direcionadas ao Curso 

de Treinamento para professores leigos em Caicó/RN e (4) considerações finais. 

Esse roteiro será realizado com as Professoras leigas. 

2 Perfil da Entrevistada 

 

2.1 Nome completo 

2.2 Idade 

2.3 Estado Civil 

2.4 Grau de instrução 

 

 

3 Trajetória de vida Profissional 

 

3.1 A senhora poderia nos contar como se tornou professora? 

3.2 O que era necessário para ser professora naquela época?  

3.3 Em que escola a senhora lecionou? E quais as séries? 

3.4 Sentiu alguma dificuldade quando começou a lecionar? Quais e por quê? 

3.5 A senhora planejava suas aulas? Como era esse planejamento? Tem algum 

que possa me mostrar? 

  

4 Questões relacionadas ao Curso de Treinamento de professores 

leigos em Caicó/RN 

 

4.1 Como a senhora soube do Curso de Treinamento para os professores leigos, 

na década de 1960, em Caicó?  

4.2 A senhora realmente participou do PABAEE? O que este curso representou 

para a senhora? 

4.3 Além do PABAEE, a senhora teve algum outra preparação e/ou formação? 

4.4 Por que a senhora escolheu se aperfeiçoar em Matemática e não em outra 

disciplina? 

4.5 Que contribuições o curso trouxe para as suas aulas de Matemática?   

4.6 Utilizavam-se livros de Matemática e/ou outro material textual antes do Curso 

do PABAEE? E depois? 

4.7 Tiveram conteúdos que não eram ensinados e passaram a ser? Quais?  

Houve mudança curricular? De que modo?   

4.8 Mudou alguma coisa no seu fazer pedagógico, após ou durante esse curso? 

O que mudou exatamente?   

4.9 Os professores- alunos eram todos de Caicó? 

4.10 Quais os critérios para os professores-alunos fazerem o curso? Eles 

eram selecionados? 
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4.11 As provas eram elaboradas em equipe? 

4.12 Quem aplicava essas provas? 

4.13 Como eram os resultados das provas? Elas valiam 10,0? 

4.14 Além das provas, quais eram as outras formas de avaliação? 

4.15 A mostra de trabalhos que nós identificamos em fotografias foi 

realizada somente no final do curso? Fazia parte da avaliação? 

4.16 Professores-alunos eram reprovados? E se eles não fossem bem nas 

provas, qual era  procedimento tomado pelos professores? 

4.17 A senhora tem algum material do período do curso para nos fornecer?  

4.18 A senhora saberia informar-nos onde nós poderíamos encontrar algum 

professor-aluno do Curso de Treinamento? 

4.19 A senhora lembra dos professores Josefa Maria dos Santos; Isabel 

Fernandes, Avani Medeiros, Gertrudes Dantas de Mello, Inês Fernandes, 

Maria Elísia de Araújo, Ivonete Pereira de Oliveira, Rita Pereira, Iolanda Lima 

Lobo e Necy Alves Bezerra? 

 

5 Considerações finais                                             

 

     5.1 O que as senhoras gostariam de falar que ainda não conversamos? 
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APÊNDICE B 

CARTA DE CESSÃO  

 

Eu, ______________________________________________________, brasileira 

portadora de RG  ______________________, fui entrevistada pela mestranda, Liege 

Priscila de Medeiros, portadora do RG 2.146.954, SSP/RN, a respeito do Curso de 

Treinamento de professores leigos em Caicó/RN, na década de 1960. Após ter sido 

lida a transcrição dessa entrevista, apresentada no formato de depoimento e por 

estar de pleno acordo com seu conteúdo, autorizo a sua publicação em sua 

dissertação de mestrado no Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus 

Natal, como também, autorizo, em publicações advindas desse estudo. Da mesma 

forma, autorizo a terceiros usar as transcrição feita como uma fonte de pesquisa 

acadêmica. 

Natal, ____ de _____________ de 20__. 

_____________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA 
GRUPO POTIGUAR DE ESTUDOS E PESQUISAS EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 
QUESTIONÁRIO 

 Solicitamos sua colaboração ao responder este questionário, que tem fins 
avaliativos para efetivação e validação do documentário ―Uma história sobre o Curso 
de Treinamento para formação dos Professores Leigos em Caicó/RN (1963 a 1965)‖ 
proposto como um Produto Educacional. Este documentário foi elaborado junto a 
nossa pesquisa de mestrado, cuja dissertação tem como título ―Professores Leigos e 
seus professores em Caicó/RN (1960-1970): um olhar para o ensino de 
Matemática‖, que está sendo feita junto ao Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Ciências e Matemática (PPGECNM) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN).  
 Este questionário tem três partes. Na primeira, questionamos acerca do seu 
perfil; na segunda, os questionamentos voltam-se ao documentário propriamente 
dito e na terceira e última parte, deixamos um espaço para suas críticas e/ou 
sugestões. 
 A sua opinião é fundamental, pelo que, desde já, solicitamos e agradecemos 
a sinceridade nas respostas dos questionamentos feitos.  

Estudante: Liege Priscila de Medeiros 
Professora Orientadora: Dra. Liliane dos Santos Gutierre 

PARTE 1 - PERFIL DO(A) COLABORADOR(A) 

1. Sexo: ( ) Masculino         ( ) Feminino 

2. Leciona ou já lecionou Matemática: ( ) Sim                   ( ) Não 

3. Tempo em exercício na docência: ( ) Até 05 anos      ( ) De 06 a 10 anos ( ) 
Acima de 10 anos 

4. Grau de Instrução: ( ) Graduando        ( ) Graduado  
( ) Mestrando         ( ) Mestre  
( ) Doutorando       ( ) Doutor  

5. Qual região do país você reside: ( ) Nordeste            ( )Norte  
( ) Sudeste             ( )Sul 
( ) Centro-Oste        

PARTE 2 – AVALIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO  
Em cada questão faça um ―X‖ no número para a resposta, considerando a escala a seguir:  
5. Concordo totalmente (Está muito bom); 
4. Concordo (Está bom); 
3. Não sei (desconheço o assunto, não entendi); 
2. Discordo (Está ruim); 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.fisica.ufc.br/psis/images/LogoUFRN.jpg&imgrefurl=http://www.fisica.ufc.br/psis/sponsors.htm&h=238&w=206&sz=24&hl=pt-BR&start=4&usg=__7A7g6Zq0OXr_pwPqXpr31n4yDY8=&tbnid=DeybmHLpRJChDM:&tbnh=109&tbnw=94&prev=/images?q=ufrn&gbv=2&hl=pt-BR&sa=G
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1. Discordo totalmente (Está muito ruim). 

  O documentário: 1 2 3 4 5 

1 Pode ser usado como um recurso para fins didáticos.      

2 Tem uma boa narração sobre uma História acerca do Curso de 
Treinamento para os Professores Leigos, em Caicó/RN (1963 a 
1965).  

     

3 Contribui para a História da Educação Matemática no RN.      

4 Você utilizaria em sua aula para fins didáticos.      

5 Possui depoimentos e fotografias que colaboraram e expõem as 
narrações feitas sobre a formação dos Professores Leigos em 
Caicó/RN (1963/1965). 

     

6 Contribui para facilitar o uso da História da Educação 
Matemática em sala de aula. 

     

7 Informa sobre elementos da História da Educação Matemática 
do RN. 

     

8 Exibe informações importantes sobre o Curso de Treinamento 
em Caicó/RN. 

     

9 Fornece informações sobre o Ensino de Matemática daquela 
época, naquele lugar. 

     

10 Serve como ferramenta para o uso no ensino de Matemática.       

11 Possibilita reflexões no tocante a formação de professores e ao 
ensino de matemática realizado de 1963 a 1965 em Caicó/RN.  

     

12 Retrata o que foi o Curso de Treinamento para as professoras 
leigas. 

     

13 Mostra, na concepção das professoras leigas, as modificações 
metodológicas advindas por meio do Curso de Treinamento para 
as aulas de Matemática. 

     

14 Possui músicas que influenciam na apreciação do mesmo.       

15 Desperta o interesse sobre o tema.      

16 Se usado em sala de aula pode possibilitar novas habilidades e 
inserção de novos temas na constituição das aulas de 
Matemática. 

     

17 Pode servir para a elaboração de materiais didáticos para as 
aulas de Matemática. 

     

18 Pode servir para estudos e pesquisas.      

19 Está bem estruturado em sua forma e conteúdo.      

20 É criativo.      

21 Pode intervir na construção dos conhecimentos históricos sobre 
a Educação Matemática.  

     

22 Pode colaborar com o conhecimento sobre a cultura, a 
identidade, a memória acerca do ensino de Matemática no RN. 

     

23 O documentário é cansativo ou enfadonho.      

PARTE 3 – Sua opinião é muito importante para nós. Registre suas críticas e/ou sugestões. 
Se sentir necessidade, use o verso desta folha. 
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APÊNDICE D 

 

O conteúdo do DVD – Documentário/Produto Educacional está disponível no 

link:  https://youtu.be/xc49ntdeF4E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xc49ntdeF4E
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ANEXOS 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

Figura 13 - Ofício Circular nº 16/64 para convocação e informações 
sobre o Curso de Treinamento 

 

Fonte: Arquivo Estadual do Rio Grande do Norte, 2016 
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Figura 14 -  Primeira página do Ofício Circular nº 74/64 para convocação e informações 

 

 



133 
 

 

 
 

Fonte: Arquivo Estadual do Rio Grande do Norte, 2016 
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Figura 15 - Ofício nº 428/64 - Informações e planejamento dos locais e das etapas do Curso 
de Treinamento para a formação dos Professores Leigos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Estadual do Rio Grande do Norte, 2016 

 

 

 

 

 

 


