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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa acerca da história da 
matemática escolar, num contexto específico, contada a partir da vida profissional e 
da formação de um grupo de professoras que atuaram nos grupos escolares da 
cidade de Poções na Bahia. Guiamo-nos, nesse intento, a partir da indagação: Como a 
história da matemática escolar pode ser contata a partir da vida profissional e 
formação dos professores dos grupos escolares de Poções? Que ora foi constituída 
como nossa questão de pesquisa. O objetivo geral deste estudo consiste em 
apresentar as narrativas construídas pelas professoras, em torno do saber 
matemático, e sua importância na organização dos conteúdos e saberes da área, 
aspectos da sua formação, no recorte temporal, entre os anos de 1942 a 1971. Essas 
datas são tidas como marcos referenciais da implantação do primeiro grupo escolar 
de Poções e da extinção dos grupos escolares no Brasil, segundo a Lei 5.692/1971, 
considerando seus processos pedagógicos implicados com organização da área, 
organização dos saberes e atos formativos. Para tanto recorremos a História Oral 
Temática como metodologia adotada para responder a questão de pesquisa proposta, 
fazendo uma necessária diferenciação entre os campos da história, da historiografia e 
da memória. Através da História Oral Temática buscamos os relatos das 
protagonistas do processo de escolarização no município estudado, revelando, 
através de suas impressões, aspectos importantes sobre a história da matemática 
escolar no contexto educacional do período pesquisado. Realizamos entrevistas com 
cinco professoras que lecionaram nos grupos escolares de Poções. Em suas narrativas 
buscamos conhecer os percursos escolares e as experiências dos professores em sala 
de aula com o ensino da matemática, seus aspectos de organização da área através de 
seus conteúdos, aspetos voltados para a tessitura de saberes e de formação para 
atuar. Fontes documentais como: acervos pessoais, documentos escolares, fotos, 
documentos oficiais também fazem parte da composição desse trabalho. Os 
depoimentos nos apontaram aspectos significativos do ensino da matemática, da 
formação para a atuação na área, da seleção e uso dos materiais didáticos, sobretudo 
o livro didático e das reformas estruturais do ensino, especificamente aquele 
denominado Movimento da Matemática Moderna. Todos esses aspectos evidenciam 
um período de estruturação, em que a educação poçoense passava, e vinculados 
entre si, foram determinantes para traçar o perfil da professora que ensinava 
matemática nos grupos escolares de Poções. As memórias docentes sobre cotidiano 
escolar e métodos de ensino também serviram para trazer luz a uma discussão 
acadêmica, que se estrutura atualmente e busca respostas sobre história e memória 
docentes, sendo essa uma importante contribuição deste estudo. Também a 
compreensão sobre percurso de formação e atuação dessas professoras no campus de 
pesquisa. Espera-se, com isso, a potencialização de novos estudos e a ampliação da 
discussão acerca da história da matemática escolar, sabendo que muito ainda há que 
ser investigado.  
 
Palavras-chave: Organização dos Saberes Matemáticos, História da Matemática 
Escolar, Formação de Professores, História Oral Temática, Grupos Escolares. 
 



 

ABSTRACT 

 

This paper presents the results of a research about the history of school mathematics, 
in a specific context, told from the professional life and the formation of a group of 
teachers who worked in the school groups of the city of Poções in Bahia. In this 
regard, we are guided by the question: How can the history of school mathematics be 
contacted from the professional life and training of teachers in school groups of 
Potions? That now was constituted as our research question. The general objective of 
this study is to present the narratives constructed by the teachers, around the 
mathematical knowledge, and their importance in the organization of the contents 
and knowledge of the area, aspects of their formation, in the time frame, from 1942 to 
1971. These dates are taken as reference points for the establishment of the first 
school group of Potions and the extinction of school groups in Brazil, according to 
Law 5.692 / 1971, considering their pedagogical processes involved with the 
organization of the area, the organization of knowledge and formative acts. To this 
end, we resorted to Thematic Oral History as a methodology adopted to answer the 
proposed research question, making a necessary differentiation between the fields of 
history, historiography and memory. Through the Thematic Oral History we seek the 
reports of the protagonists of the schooling process in the municipality studied, 
revealing, through their impressions, important aspects about the history of school 
mathematics in the educational context of the researched period. We conducted 
interviews with five teachers who taught in the Potions school groups. In their 
narratives we seek to know the school pathways and the experiences of teachers in 
the classroom with the teaching of mathematics, its aspects of organization of the 
area through its contents, aspects focused on the fabric of knowledge and training to 
act. Documentary sources such as personal collections, school documents, photos, 
official documents are also part of the composition of this work. The testimonies 
pointed us to significant aspects of the teaching of mathematics, the training for 
acting in the area, the selection and use of teaching materials, especially the textbook 
and the structural reforms of teaching, specifically the so-called Modern Mathematics 
Movement. All these aspects highlight a period of structuring, in which the 
education of the state passed, and linked to each other, were crucial to draw the 
profile of the teacher who taught mathematics in school groups of Potions. Teaching 
memories about school daily life and teaching methods also served to shed light on 
an academic discussion that is currently being structured and seeks answers about 
teachers' history and memory, which is an important contribution of this study. Also 
the understanding about the formation path and performance of these teachers in the 
research campus. It is expected, with this, the potentialization of new studies and the 
widening of the discussion about the history of school mathematics, knowing that 
much remains to be investigated. 
 
Keywords: Organization of Mathematical Knowledge, History of School 
Mathematics, Teacher Training, Thematic Oral History, School Groups. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Lembrar não é reviver, mas refazer. É reflexão, 
compreensão do agora a partir de outrora, é 
sentimento, reaparição do feito e do ido, não sua 
mera repetição. 
 

 Ecléa Bosi, 2001.  

 

A epígrafe a esta introdução nos possibilita o entendimento de que, o homem 

reconstrói o seu passado, ao tecer impressões em um movimento concatenado entre 

tempo e memória. Assim, as lembranças através do processo de rememoração, de 

revisitação adquirem novas perspectivas e novas relevâncias na construção de 

impressões e representações. Ainda que as recordações nos pareçam com clareza, 

nossas percepções mudam, não somos mais os mesmos. A escolha por essa epígrafe 

deve-se ao fato, que esse movimento do feito, e do ido, por meio de um mecanismo 

de diálogo, memória e presente, assume a invocação do passado, para nortear e 

subsidiar respostas às questões do presente. O olhar do homem para o passado traz 

consigo os vestígios da historicidade e, ao relatar as suas experiências, as presentifica.  

 Partindo dessa perspectiva, e do entendimento que numerosas são as 

paisagens e lembranças, que compreendem a nossa trajetória, trazemos à baila 

aquelas que se referem a motivações, encantos, desencantos e permanência na e para 

formação da presente pesquisadora, como professora de matemática.  

Minha trajetória1 de vida começa no segundo mês do ano de 1979, na cidade 

de Mirante - Bahia, localizada a aproximadamente 510 km da capital, Salvador. Tive 

uma infância vivida e sentida em muita simplicidade, na zona rural do sertão 

nordestino, em meio aos desafios e dificuldades que o cenário proporcionava, mas 

revisitar esse passado, é fazê-lo presente, é viver uma mistura de sensações. Assim, 

desse processo emergem memórias que são visuais, olfativas, e outras inteiramente 

motoras. Dessa forma, narrar a trajetória da minha vida, por meio da memória dos 

                                                           
1 Nessa parte do texto, tomo a liberdade de usar a 1ª pessoa do singular por referenciar experiências e 
vivencias particulares minhas, enquanto pesquisadora.   
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cheiros, das cores, dos sabores e dissabores, constitui o vislumbre de um tempo 

nostálgico, e de variadas emoções. Até os oito anos de idade, morei na zona rural de 

Mirante e recordo-me do cheiro do curral, dos pés de umbu ao redor da casa, do 

fogão de lenha, onde minha senhora, minha mãe, preparava as nossas refeições; do 

rio intermitente que nos contemplava com felicidade durante períodos de chuva, 

com sua vazão.  

Remeto-me, desse modo, a algumas memórias dos contatos iniciais com a 

escolarização na escola pública, onde percorria quilômetros, à pé, até chegar a uma 

escola isolada, casa-escola, denominada por alguns, e escola mista, definida por 

outros, numa turma multisseriada, no período matutino. Trago comigo as 

lembranças dos castigos físicos, das inúmeras vezes que fiquei ajoelhada sobre as 

sementes do milho, prática muito comum e recurso utilizado como mecanismo de 

controle do saber, entre outros, de modo que, as lições orais eram uma constante nas 

aulas de matemática, prezando pela supervalorização e continuidade dos processos 

de ensino memorizado, em que o aluno é conduzido por uma dinâmica de apreensão 

do ler, copiar e escrever como forma de fixação do saber, tendo a tabuada como uma 

constância na verificação e controle da aprendizagem. 

Mediante as limitações e dificuldades que o meio nos concebia, fui 

impulsionada a buscar novas perspectivas de vida e estudo, mudando para zona 

urbana de Mirante. Assim, carrego as reminiscências das marcas da minha infância, 

trajetória escolar e faço um registro nostálgico das experiências vividas.  

Ao cursar a terceira série primária, senti sabores e dissabores no percurso de 

aquisição do saber. O uso da palmatória nas aulas de matemática era uma constante, 

e se estabelecia no âmbito educativo como um emblema da profissão docente. As 

punições, ocorridas no interior da sala de aula, eram mediante o consentimento da 

família como mecanismo da cultura social, enraizada na prática educativa e 

disciplinar, dentro da escola pelos professores, e em casa pelos pais. Remeto-me, as 

reminiscências das vezes, que ouvi o professor dizer que os castigos tinham a função 

de diminuir os erros, e ainda fazer com que as crianças se dedicassem a estudar a 

lição da matemática.  
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O primeiro contato e as primeiras experiências com a docência ocorreram 

ainda na minha adolescência, quando atuei como auxiliar de sala de aula em uma 

classe de educação infantil, na Escola Humberto de Campos, no centro de Mirante. 

Contudo, minhas atribuições eram condicionadas pelo regente da sala. 

Destarte, com o gosto de esperança, e ávida por novos horizontes, embora com 

o paladar sentindo o amargo da despedida, deixo a minha terra e a minha família, 

em busca de novas perspectivas educacionais. 

Nesse percurso de escolarização ingressei no curso auxiliar de enfermagem em 

Vitória da Conquista, no Centro Educacional Navarro de Brito, porém, devido as 

muitas dificuldades financeiras, e de moradia, mudei no ano seguinte para Poções, 

onde ingressei no curso de magistério no ano de 1997, de modo que a minha entrada 

na docência não ocorreu por opção, mas, especificamente, pela falta dela. Para mim 

não existiam muitas possibilidades, tampouco incentivos, além de minha ‘aversão’ à 

docência, em função dos diversos relatos e acontecimentos vivenciados durante o 

período de iniciação escolar. 

Dentro desta trajetória, no ano de 1998, já cursando o terceiro ano do 

magistério na CNEC, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade2 de Poções, 

surge a oportunidade de assumir a regência de uma sala de aula no Grupo Escolar 

Benvindo José da Silva, como estagiária, e assim acontece a minha primeira 

experiência como docente, junto a ela uma abundância de limitações, deficiências e 

despreparo – um choque de realidade - estabelecendo em mim, o primeiro 

sentimento dicotômico. Defrontei-me com diversas situações, e com vários 

obstáculos, aos quais não estava preparada para enfrentar, como dificuldades de 

aprendizagem, indisciplina e violência escolar, ausência da família, entre outras. 

Essas experiências foram fundamentais, e marcantes, para constituição do meu perfil 

como profissional. 

 No ano seguinte fui aprovada no concurso da Prefeitura Municipal de Poções, 

efetivada na rede municipal de ensino e designada pela Secretaria Municipal de 

                                                           
2 Para melhor entendimento sobre essa instituição, a CNEC, ver SILVA, Ronalda Barreto. A 
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade e a Política Educacional do Estado Brasileiro (1943-
1985). São Carlos: UFSCAR, 1995. (Dissertação de Mestrado). 
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Educação de Poções (SMEP) a trabalhar com Educação de Jovens e Adultos. Um 

encontro com o ser professor. 

O trabalho com jovens e adultos constituiu uma experiência desafiadora, 

embora gratificante. A perspectiva do ensino era de compartilhamento, onde 

aprender e ensinar se estabeleciam como relação de mão dupla. Essa experiência, 

embora constituída também de muitas limitações, evidenciava outra face da 

profissão, a humanização.  

 No ano 2000, surgiu a oportunidade de lecionar a disciplina matemática na 

Escola Luís Heraldo Curvêlo, com turmas do 6º ao 9º do Ensino Fundamental II. 

Diante desse novo cenário, embora não tivesse formação específica para a área, a 

atuação era legitimada pelo conhecimento e pelo domínio dos conteúdos, 

proporcionando descortinar novos rumos, novos modos de pensar, novas 

perspectivas e novos olhares sobre o ensino da matemática, favorecendo um 

despontar de marcas e ensejos, desenhando as paisagens que brotavam no meu 

caminho. Era isso que eu queria: ser professora de matemática.  

Após alguns anos de atuação, como professora de matemática, ingressei num 

Curso de Licenciatura em Matemática e posteriormente fiz o curso de Especialização 

em Ensino da Matemática, com o desejo de aperfeiçoar minha prática de ensino. 

Dessa maneira, sempre recorria a subsídios que facilitassem o processo de ensino e 

aprendizagem, pelo entendimento que ser professor, consiste em buscar alternativas 

constantes e mecanismos contínuos, que favoreçam a aprendizagem de maneira mais 

plena, com práticas pedagógicas mais dinâmicas e menos estáticas. 

   Remeter-me ao passado, indiscutivelmente, viabiliza uma reflexão, um 

“reencontro” com acontecimentos que marcaram o percurso pessoal, profissional e 

acadêmico. Desse modo, tomando como tutela os entendimentos de Larrosa (2002, p. 

25- 26) a experiência é “aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece, e, 

ao nos passar, nos forma e nos transforma”, assim, os sabores e os dissabores da 

docência ajudaram a forjar meu perfil como educadora do município de Poções.  

Ressalto ainda que, a narrativa das experiências vividas e sentidas, geradoras 

de transformações e reflexões, aqui expostas, ajudou a consolidar em mim, enquanto 

pesquisadora, o desejo de entender a formação de professores. Esse desejo se 
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materializa na presente pesquisa, com a investigação acerca do fazer das professoras 

que ensinaram matemática nos antigos grupos escolares de Poções. A compreensão 

sobre a consolidação e organização do saber matemático, nas escolas e no período 

investigado, se alicerçou, sobremaneira, através das narrativas das protagonistas3 do 

processo educacional do período.  

A opção por apresentar, embora resumidamente, aspectos de minha trajetória 

de vida, e também trajetória profissional, se justifica na correlação que fiz, desses 

aspectos, com o próprio desenvolver dessa pesquisa, seus objetivos e seus alcances. 

Nesse sentido, a busca por um curso stricto sensu, e a consequente aprovação na 

seleção do Mestrado, além da realização pessoal e profissional, acabou por contribuir 

para formalizar os pressupostos da pesquisa, com o devido viés científico, aliando as 

inquietações pessoais, com a necessidade acadêmica de compreensão do problema 

proposto4.  

Em relação às muitas questões que situaram o objeto de investigação proposto, 

damos destaque à produção científica e literária, que se revelou fragmentada. A 

literatura da área acabou por nos mostrar a quase inexistência de estudos que 

proporcionassem um “mapeamento” acerca das escolas, dos antigos grupos escolares 

na região. Essas ausências foram significativas para a constituição do presente 

estudo, pois impactaram sobremaneira nossa percepção do desenvolvimento da 

educação e conservação do patrimônio histórico da mesma. Em contrapartida, essa 

mesma fragmentação nos possibilita um campo de pesquisa vasto, exigindo de nós, 

pesquisadores um cuidadoso debruçar sobre as fontes ainda disponíveis como 

mecanismo de contribuição e preservação da história da escolarização primária em 

Poções.      

Nesse sentido, já no decurso da pesquisa, nós fomos levados a compreender 

também que há, em curso, um aumento considerável nas produções sobre a história 

da matemática escolar. Começa a tomar forma, nos dias atuais, uma compreensão, 

                                                           
3 Adotamos o termo protagonista, mais figuradamente, numa perspectiva de destaque dessas 
professoras no contexto da pesquisa, mas jamais no sentido literal, como personagem mais importante 
pois, nesse caso, iria contradizer a perspectiva da história oral, de igual relevância para todos os 
sujeitos.   
4 O ingresso formal na academia, por meio da aprovação na seleção de mestrado, e o desenvolvimento 
de uma pesquisa científica, trouxe a perspectiva do presente estudo ser construído a partir de um 
olhar diverso. Sendo assim, volto ao uso da 1ª pessoa do plural.   
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advinda dos pesquisadores da área, que a história da matemática escolar 

desempenhou um papel significativo, tanto na escolarização da população brasileira, 

quanto no acompanhamento da trajetória da cultura escolar deste país. Entende-se, 

segundo Julia, (2001), que a cultura escolar engloba um conjunto de normas e 

procedimentos, adotados pela escola, que acabam por definir os conhecimentos a 

serem ensinados e as condutas a serem adotadas.   

Autores como Garnica, (2001a; 2001b; 2004; 2005; 2007; 2010; 2013), Valente, 

(2013), Pinto, (2008), exemplificam esse paralelismo e essa interdependência, entre a 

cultura escolar e a história da matemática escolar. O crescente estudo e pesquisa, 

direcionados à escola primária e sua presença na constituição da história da educação 

escolar do Brasil, já indicam que a matemática escolar estabeleceu uma trajetória 

importante na feitura dessa cultura escolar. 

  Quando Chervel, (1990), indica a necessidade de entender a escola como um 

lugar dinâmico, e de produção de conhecimento, oriundo das ciências, está exigindo 

de nós um posicionamento crítico frente à dinâmica da relação passado versus 

presente. Para esse autor, o passado é balizador do presente e propulsor do futuro e 

deve ser visto e analisado a partir das representações e interpretações que ele oferece, 

não tendendo simplesmente a se propor no esclarecimento do presente. Nesse 

contexto o estudo da história da matemática escolar acaba contribuindo com esse 

papel representativo entre passado e presente e se apresenta como caminho viável 

aos professores nos dias atuais para reflexão e ressignificação de suas atuações 

profissionais. 

 Cremos que a trajetória da matemática escolar, embora tenha sido 

“negligenciada” durante muito tempo, especialmente na escola primária brasileira, 

apresenta um alto potencial de contribuição, a partir da reflexão sobre o passado e 

nas perspectivas do ensino na atualidade, daí a necessidade de aprofundamento das 

pesquisas e estudos. 

 Desse modo, a trajetória e histórias do percurso dos sujeitos ligados ao espaço 

educacional fazem uma conexão com a organização e aquisição dos conteúdos das 

matérias escolares. Chervel, (1990), destaca que as disciplinas escolares têm função 
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relevante na consolidação e construção das finalidades do ensino, que são explícitas e 

implícitas.   

Segundo Fárias, (2018), no âmbito do cenário educacional do século XIX, que 

se estabeleceu ainda ao longo de décadas do século XX, a formação do professor para 

lecionar no ensino primário, teve uma vinculação direta com as instituições que 

emergiam no país, como alternativa de atender as demandas da sociedade em 

virtude da falta de professores, atrelado aos altos índices de analfabetismo. Nesse 

ínterim, como projeto político pedagógico, emerge a escola normal como uma ligação 

entre os ideais de educação da época e a construção social, com um entendimento 

que a escola passa a ser considerada como instituição capaz, não apenas de transmitir 

conteúdos, mas de propiciar a civilização, a disciplinarização e inculcação de valores 

morais, culturais e cívicos. Podemos assim dizer, que o processo de 

profissionalização do docente para atuar no ensino primário se caracterizava como 

um mecanismo voltado para a necessidade de “o quê” e “como ensinar”.   

Desse modo, os estudos de Valente (2011) e Tanuri (2000), levam-nos a 

reflexão, acerca da estrutura das escolas normais, que apresentavam uma 

preocupação de cunho pedagógico com a formação dos professores para lecionar no 

ensino primário com disciplinas no curso que visavam fornecer um preparo para o 

trabalho do professor no cotidiano escolar.  

Durante muito tempo, a formação de docentes foi marcada por uma 

predominância da concepção, de que para ser professor era preciso domínio de 

muitos conteúdos, e saber muito bem para ensinar, de modo que isso caracterizava a 

boa formação e aptidão para o ensino, sendo desse modo, o papel do professor, de 

acordo com as demandas da profissão.  

Apresentadas essas premissas básicas, cremos que este trabalho oportuniza 

alicerçá-las num campo de pesquisa específico. Para o desenvolvimento deste estudo, 

centramo-nos na indagação de como a história da matemática escolar pode ser 

contada a partir da vida profissional e formação dos professores dos grupos 

escolares da cidade de Poções na Bahia? Para tanto, estabelecemos um recorte 

temporal (1942 – 1971), justificando o mesmo a partir do ano de implantação do 
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primeiro grupo escolar de Poções e o ano de extinção dos grupos escolares no Brasil, 

segundo a Lei 5.692/1971.  

 Desse modo, o objetivo geral deste estudo, consiste em apresentar as 

narrativas construídas pelos professores, em torno do saber matemático e sua 

importância na organização dos conteúdos e saberes da área e aspectos da formação, 

por entendermos que dar ouvidos aos que antes foram ignorados pela história nos 

possibilitará perceber que as representações construídas por esses sujeitos são 

essenciais para a compreensão dos porquês do presente, que inevitavelmente 

envolve aspectos do passado referentes a constituição da matemática escolar e a 

formação dos professores que lecionaram no ensino primário no município de 

Poções no período de recorte cronológico estabelecido neste trabalho. 

 Trazemos também, como objetivos mais particulares da investigação, o 

estabelecimento da relação entre a constituição das práticas pedagógicas das 

docentes com elementos do ensino da matemática; também a investigação das 

motivações das professoras, que conduziram a formação no magistério, e a lecionar a 

matemática, nos referidos grupos escolares no período entre 1942 a 1971; e, por fim a 

análise das metodologias, dos materiais e das práticas pedagógicas, através do 

estudo dos documentos e dos relatos dos profissionais ligados à docência matemática 

nos grupos escolares estudados.  

 Na fundamentação teórica da nossa investigação, apoiamo-nos nos estudos de 

Thompson, (1992; 2005), Meihy, (1994; 2000; 2005; 2007), Freitas, (2006) e Alberti, 

(1989; 2005; 2013), no que tange as concepções sobre a história Oral; Garnica, (2001; 

2004; 2005; 2007; 2015), com os estudos sobre a história oral e a educação matemática; 

Bloch, (2001), e os entendimentos sobre a história como ofício do historiador; 

Chervel, (1990), e a história das disciplinas escolares. Aos estudos sobre memória 

recorremos a Portelli, (1997; 2010), e estabelecendo um diálogo com outros autores 

que contribuíram de maneira ferramental e substancial para a escrita do nosso 

trabalho. 

Na procura por apoio para a nossa investigação, recorremos/visitamos as 

produções e discussões elaboradas pelo GHOEM, grupo de Pesquisa em História 

Oral e Educação Matemática. Trata-se de um grupo de pesquisa, que se 
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autodenomina multiinstitucional, agregando pesquisadores de diversas instituições 

do país, com sede fixa na Faculdade de Ciências da UNESP de Bauru, SP.  

Para delineamento da pesquisa, optamos pela História Oral temática como 

abordagem metodológica da pesquisa qualitativa, que privilegia a produção de 

fontes concebidas, por meio de entrevistas com pessoas que vivenciaram ou 

testemunharam situações, fatos ou eventos, e conjunturas, como maneira de maior 

proximidade com o objeto de estudo. Assim, a escolha pelos nossos entrevistados foi 

conduzida pelos objetivos da pesquisa. Buscamos pelos sujeitos que apresentavam 

uma relação com o tema investigado, partindo do princípio de que essas professoras 

colaboradoras seriam mais representativas, pois participaram do processo de 

constituição e consolidação do ensino da matemática nos grupos escolares de Poções, 

Bahia. 

Dessa maneira, as senhoras Placídia Dias Macêdo, Noélia Gusmão Alves Dias, 

Erbene Campos de Sá, Gislene da Silva Gomes e Maria Gilza Silva Curvelo, 

professoras aposentadas, atuantes no ensino de matemática dos grupos escolares de 

Poções, entre o período de 1942 a 1971, foram selecionadas por se encontrarem 

lúcidas e detentoras de memórias e sujeitas de fatos relevantes, que se encaixam nos 

pressupostos dessa pesquisa.     

Seguindo esse caminho, nossa pesquisa encontra-se alicerçada nos 

fundamentos da história e também da memória, sendo essa história direcionada para 

a história oral temática que, pelos depoimentos obtidos, encontram-se intimamente 

ligados à memória das depoentes. Dessa maneira, história e memória, embora tracem 

caminhos distintos na ciência, encontram-se ligados em nosso estudo, o que exigiu de 

nós um adentramento nesse campo de estudo e uma diferenciação entre ambos.   

Nossos objetivos foram alicerçados na perspectiva da construção das 

narrativas das protagonistas do processo de escolarização, que ocorreu nos grupos 

escolares. Assim, consideramos relevante conhecer as motivações, as permanências, e 

o desenvolvimento profissional dessas professoras protagonistas e de suas cercanias. 

Elegemos cinco professoras como colaboradoras fundamentais para narrar suas 

versões particulares sobre o contexto educacional da época estabelecida no recorte 

cronológico deste estudo.  
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Este trabalho está dividido em cinco capítulos, além desta parte introdutória, 

totalizando seis capítulos. Aqui explicamos o trabalho, as motivações e inquietações 

pessoais, a trajetória de vida e formação da pesquisadora, os objetivos e as questões 

da pesquisa, bem como situamos nosso tema na ciência, apresentando nossas 

escolhas teórico-metodológicas. Também tentamos indicar o que almejamos, e que 

significância tem este trabalho. 

O segundo capítulo, denominado, Aspectos da trajetória do oferecimento da 

educação pública no município de Poções – Bahia, foi concebido com o intuito de 

oferecer ao leitor um panorama da constituição da educação na cidade de Poções, 

pautado sobremaneira nos depoimentos obtidos pelas professoras colaboradoras e 

considerando alguns registros existentes. 

Pensamos em iniciar nosso trabalho com esse panorama por entendermos se 

tratar de um ponto basilar para compreensão de nossos objetivos e questões 

definidoras da pesquisa.    

No terceiro capítulo, intitulado Dissertações e Teses dos últimos cinco anos 

que abordaram a temática do ensino de matemática e formação de professores, tendo 

como referência a história oral, buscamos as produções e pesquisas realizadas com a 

temática da história oral e educação matemática, nos últimos cinco anos no brasil. 

Expomos os trabalhos que versam sobre a temática do ensino da matemática e da 

formação docente, com aporte metodológico centrado na história oral temática. 

 Apresentamos a síntese da busca, de maneira mais detalhada, verificando as 

lacunas existentes e reforçando a relevância do tema, e a necessidade dos centros 

acadêmicos dedicarem um olhar mais cuidadoso e detalhado para essa área, tendo 

em vista a incipiente produção encontrada. 

O quarto capítulo, denominado A história, memória, história oral, história oral 

temática... das nossas opções de olhar a realidade, apresenta o quadro teórico-

metodológico, onde procuramos explicar nosso olhar e concepções sobre a história 

oral, os procedimentos assumidos para realização da nossa investigação, o contato 

inicial com as professoras colaboradoras, as negociações, o agendamento dos 

encontros, a realização das entrevistas, a transcrição, a textualização, a conferência do 

texto final pelo depoente e assinatura do termo de cessão de direitos. 
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Procuramos diferenciar os conceitos de história e memória, descortinando 

aspectos da história, da memória e da história oral como possibilidade metodológica, 

e correlacionando esses conceitos com nosso próprio trabalho.    

 No quinto capítulo, chamado Trajetórias docentes: vozes das protagonistas do 

ensino da matemática nos grupos escolares de Poções, trazemos à baila as narrativas 

das protagonistas desse processo de investigação, as professoras colaboradoras. 

Apresentamos a materialização das entrevistas textualizadas, uma a uma. Nelas as 

depoentes relatam suas experiências, suas práticas, suas motivações e permanências 

na profissão. Trazemos ainda um pouco da história dos grupos escolares. Achamos 

por bem inserir essas entrevistas, como um capítulo específico do trabalho, pela 

riqueza das informações contidas, o que levará ao leitor à percepção melhor de 

nossas análises. 

 Por fim, no sexto e último capítulo, chamado Das histórias narradas, as 

aproximações e as ambuiguidades: por uma interpretação narrativa e contribuição à 

história do saber matemático, iniciamos nosso processo de análise, ancorados nas 

informações produzidas, nas entrevistas das depoentes e procuramos fazer um 

paralelo da história oral com o ensino da matemática, no período pesquisado, 

levando em consideração aspectos como nosso cenário de pesquisa, objetivos, a 

memória, a história, as aproximações com a história contada pelas protagonistas do 

ensino.  

 Este é o nosso capítulo de análise dos dados que aborda e procura analisar 

aspectos do magistério e da escolarização primária na cidade de Poções; o 

desenvolvimento da matemática e geometria no campo pesquisado, como única 

disciplina, bem como os materiais didáticos, principalmente o livro didático, naquele 

período histórico e a influência do Movimento da Matemática Moderna para a 

escolarização primária na cidade de Poções.  

 Finalmente, em nossas considerações finais, procuramos concluir as premissas 

levantadas, encerrando questões propostas e retomando aspectos gerais da pesquisa, 

com a apresentação de nossa visão acerca do trabalho, que se trata de uma 

contribuição importante e significativa no pensar e no estudo das narrativas 

docentes, potencializadoras de novas construções em torno do saber matemático.  
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2 – ASPECTOS DA TRAJETÓRIA DO OFERECIMENTO DA EDUCAÇÃO 

PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POÇÕES - BAHIA 

 

Assim se explica como as imagens espaciais 
desempenham um papel na memória coletiva. O 
lugar ocupado por um grupo não é como um quadro 
negro sobre o qual escrevemos, depois apagamos os 
números e figuras [...] o lugar recebeu a marca do 
grupo e vice-versa. 

 

Maurice Halbwachs, 1968.  

 

Importante, nesse primeiro momento, trazer ao leitor uma abordagem sobre o 

oferecimento da educação pública no município de Poções, considerando, sobretudo, 

a abundância de informações a esse respeito, obtida nos depoimentos das professoras 

colaboradoras desta pesquisa.    

Investigar a constituição do ensino primário em Poções se configurou um 

grande desafio, tendo em vista que quase não existem registros na historiografia 

regional que tratem, da história da matemática escolar, ou mesmo da trajetória da 

educação neste município, no período de recorte cronológico estabelecido nessa 

pesquisa, e ainda no que tange aos aspectos históricos, são raros.  

Embora essa ausência constitua uma lacuna importante, o presente capítulo 

não se apresenta com intuito de preenchê-la, tendo em vista as dimensões e as 

limitações de uma pesquisa de mestrado, mas, por outro lado, visa abordar aspectos 

constituintes da trajetória da educação pública municipal de Poções, principalmente 

aqueles voltados às dificuldades de acesso e permanência das professoras. 

Aspectos esses, que podem ser elencados como a profissão; o papel e o auto 

reconhecimento dessas mulheres enquanto professoras, num local bastante inóspito; 

à própria profissão de professora como um dos únicos lugares da mulher naquela 

época; e a edificação da profissão docente, muitas vezes atrelada ao sacerdócio, com 

constante tensão com o poder público no oferecimento da educação. 
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2.1 - Panorama do cenário da investigação 

 

A presente investigação se desenvolveu na cidade de Poções – Bahia, com a 

finalidade de apresentar e compartilhar as impressões dos professores sobre as 

cercanias do período educacional de 1942 a 1971, em torno do saber matemático e de 

sua importância na organização dos conteúdos e saberes dessa área. 

Esboçamos, para tanto, alguns traços condizentes aos aspectos geográficos e 

históricos desse município, na tentativa de melhor contextualizar nosso campo de 

pesquisa, especificamente para melhor visualização e entendimento do 

desenvolvimento da pesquisa. Não se trata de uma escrita rebuscada, pois nosso 

propósito foi situar o leitor sobre a região aonde a investigação se desenvolveu. 

Procuramos buscar informações relevantes sobre a cidade de Poções através de um 

levantamento no Arquivo Municipal e ainda realizamos pesquisas bibliográficas em 

sites oficiais da prefeitura, nos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e também contamos com os relatos dos professores 

colaboradores. 

 

Figura 1 - Poções. Imagem da praça do Divino Espírito Santo, com a Igreja ao fundo. 

 
Fonte: IBGE, 2018 
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 A cidade de Poções, também conhecida como Terra do Divino Espírito Santo, 

devido a tradição católica está, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), localizada geograficamente no interior da Bahia, região sudoeste, a 

aproximadamente 444 km da capital baiana. O IBGE também estima uma população 

de 46.862 habitantes em 2018, entre rural e urbana e uma densidade demográfica 

54.08 hab./km². Os municípios limítrofes são Bom Jesus da Serra, Boa Nova, Iguaí, 

Nova Canaã e Planalto. 

De acordo com as informações obtidas pelo IBGE, a origem da cidade data do 

ano de 1732 quando começaram as explorações e incursões de bandeirantes, a 

procura de metais como o ouro, pelo interior da colônia. Essas incursões 

permaneceram durante séculos e “as novas povoações ao longo do caminho 

percorrido pelos mesmos, e a posterior implantação de núcleos habitacionais que 

mais tarde dariam origem a grande parte das vilas e cidades do interior da colônia” 

(SOUSA; ALVES, 2007, p. 29). 

É consenso na cidade de Poções, entre seus mais antigos moradores, que a 

tradição oral estabeleceu relatos, desses antigos moradores e de seus antepassados, 

que culminaram na concordância que, 

 
O bandeirante André da Rocha Pinto, teria sido designado por Pedro 
Leolino Mariz, superintendente das Minas, para fazer o 
reconhecimento da área mencionada. Adotando esta versão, a 
Enciclopédia dos Municípios Brasileiros afirma ser Rocha Pinto o 
primeiro bandeirante a ocupar o Arraial dos Poções, além de fornecer 
outros dados sobre a sua tumultuada passagem pelo interior da 
Bahia. (SOUZA; ALVES, 2004, p. 140).     

 

Ancorados nos relatos orais, foi através da chefia do coronel André da Rocha 

Pinto, tomando variados percursos de navegação pelo Rio de Contas, que sua 

embarcação submergiu e os tripulantes salvaram–se após resgatados pelos jesuítas e 

conduzidos até em Porto Seguro, Bahia, ilustrando as desventuras no princípio do 

povoamento. Esses mesmos relatos orais, transformados em documentos constante 

no acervo da biblioteca pública municipal, dão conta que o coronel André se instala 

na região, em lugar denominado Passagem da Conquista5.  

                                                           
5 Proximidades da atual sede do município. 
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Souza e Alves (2004), nos leva a compreender que, instalado na região e 

conhecendo todas as riquezas da terra, o bandeirante resolve explorar as minas, 

passando o restante de sua vida nesse intento sem, porém, obter sucesso. Para os 

autores, o coronel André Rocha Pinto foi conferido à primazia da penetração inicial 

da região que faz parte do município de Poções. Mais tarde sua povoação foi 

continuada por Timóteo Gonçalves da Costa e seus filhos, conforme declaram os 

autores. 

 
Segundo o então juiz e pesquisador do Instituto Histórico e 
Geográfico da Bahia, Tranquilino Torres, “a villa dos Poções foi 
primitivamente povoação creada por Thimotheo Gonçalves da Costa, 
com seus filhos Bernardo e Roberto Gonçalves da Costa, depois da 
conquista dos índios pelo capitão-mor João Gonçalves da Costa e seus 
filhos”. É possível que Thimotheo e seus filhos tenham se instalado às 
margens do Rio São José, que cortava a cidade ao meio. Em suas 
margens foram erigidas as edificações mais antigas do Arraial dos 
Poções, inclusive os monumentos religiosos: A Capela de Nossa 
Senhora da Lapinha, a igreja mais antiga que foi construída no 
arraial, e a “Igrejinha do Divino Espírito Santo”, uma das poucas 
construções preservadas no município. (SOUZA; ALVES, 2004, p. 
141). 
      

Em 1840, surge na região, oriundo de Portugal, o coronel Raimundo Pereira de 

Magalhães que dedica-se a continuidade do trabalho deixado pelo coronel André 

Rocha Pinto, tomando para si os destinos políticos e administrativos desta terra, 

tornando-se um representante da Villa dos Poções, mais tarde elevada à condição de 

Distrito, junto à presidência da província da Bahia.   

O Distrito com denominação de Poções foi criado pela lei provincial nº 1848, 

de 16 de setembro de 1878, com a denominação de Divino Espírito Santo, e, só no dia 

26 de junho de 1880, pela Lei provincial nº 1.986, foi criado o município de Poções 

com o arraial e o território desmembrado de Vitória da Conquista.  

Não obstante, o município passou por diversas mudanças administrativas, 

sendo transferida sua sede duas vezes para o município de Boa Nova - Bahia. Na 

primeira transferência houve insatisfação da população, que resultou no 

enfrentamento armado e, de forma exitosa, reestabeleceu a sede para o município 

pela Lei nº 1.236 de 20 de maio de 1918. Esse resultado satisfatório foi contrariado, 

transferindo novamente o município para a sede de Boa Nova, anos depois. 
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A reinstalação do município ocorreu em 29 de setembro de 1922. Dos anos de 

1943 até 1947, o topônimo Poções é modificado para Djalma Dutra e com a 

composição dos seguintes distritos: Djalma Dutra, Água Bela, Lucaia, Nova Canaã, 

Ibicuí, Ibitupã, Iguaí e Vista Nova (atual município de Caetanos). Em 1947 Poções 

readquire sua antiga denominação, obedecendo ao artigo 30 das disposições 

transitórias da Constituição do Estado da Bahia vigente. 

 

2.2 – Os primeiros passos na escolarização primária em Poções   

 

Paralelo a essa conturbada constituição do município, em termos politico-

administrativos, não encontramos, em nossa pesquisa, fontes relevantes, acerca da 

iniciação da educação e da escolarização em Poções. Os primeiros registros 

encontrados datam de setembro de 1928, onde o intendente de Poções, Cel. Manoel 

Emiliano de Andrade, após realização de recenseamento escolar, e percebendo a 

necessidade, envia ofício a Anísio Teixeira, então diretor de instrução do Estado da 

Bahia, comunicando-lhe e justificando a criação de uma escola mista municipal. As 

imagens a seguir retratam essas iniciativas.   

 

Figura 2: Ofício de Manoel Emiliano de Andrade a Anísio Teixeira 

 
                 Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História do Brasil (CPDOC). 
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Transcrição: 
Secretaria do Conselho Municipal da Villa dos Poções, em 14 de setembro de 1928 

Nº 15 

Ao Exmo. Sr. Dr. Diretor Geral de Instrução Pública deste Estado Bahia 

Ao Sr. Dr. Para informar se dentro do orçamento do município podia ser creada a referida 

escola 

15.10.1928       Alclimedes Pereira Guimarães 

    Tenho a honra de levar ao conhecimento de Ex. que o Conselho Municipal tendo em vista 

o Recenseamento Escolar procedido no Arraial de Bom Jesus de Baixo deste município, cujo 

recenseamento junto remeto a Ex., creou na sessão de hontem A Escola Mixta Municipal no 

referido Arraial pela lei nº 14 de 13 de Setembro de 1928 que ora remeto a este. 

   É o que cumpre-me informar ao Ex. em resposta ao vosso ofício nº 2794 de 06 de agosto 

dirigido ao Sr. Intendente desse município e pelo mesmo apresentado ao Conselho. 

   Aproveitando a opportunidade apresento ao Ex. os meus protestos de alta estima e 

consideração. 

Manuel Emiliano Andrade 

Prezidente do Conselho     

 

A criação se deu no dia 14 de setembro do ano de 1928, no Arraial do Bom 

Jesus de Baixo, Vila dos Poções, Bahia. Com isso a vila dos Poções ganha uma escola 

“mixta”, entretanto tratou-se de apenas uma iniciativa pontual. No âmbito 

educacional, foi somente quase dez anos depois, no ano de 1937, é que, observando a 

necessidade de escolarização primária no estado da Bahia, o então governador, Sr. 

Juracy Meira Magalhães sanciona uma lei que iria ampliar a oferta de escolas no 

interior do estado, beneficiando, inclusive a cidade de Poções. 

Como apresentado na imagem abaixo, o corpus da referida lei, ampliaria a 

oferta da educação no estado da Bahia. Desse modo, com base na lei estadual nº 190, 

de 03 de agosto de 1937, o então governador da Bahia, Juracy Magalhães, estabeleceu 

um plano de construção de escolas, inclusive no interior do Estado.  

Os relatos das professoras protagonistas desse trabalho demonstram aspectos 

de como ocorreu esse processo de implantação dessa unidade escolar, que veio 

representar um novo projeto arquitetônico para várias localidades. Consistindo 

basicamente na unificação das escolas isoladas6, num único espaço físico, com 

                                                           
6 As escolas isoladas, ou escolas multisseriadas, constituíram-se no primeiro tipo de escolaridade para 
as áreas rurais e eram, fundamentalmente, centradas na figura de um único professor, que reunia 
vários alunos de séries diferentes. Esse tipo de escola tem seus primeiros registros ainda no século XIX 
e perpetua-se até hoje no Brasil. 



33 
 

diversas salas, em torno de uma única professora por sala, com sistema de seriação,  

jornada de trabalho escolar e o agrupamento de alunos por níveis de conhecimento. 

 

Figura 3: Lei 190 de 3 de agosto 1937 

 
Fonte: Repositório Institucional da UFSC. 

 

 A implantação dessa escola se concretizou, por intermédio do então deputado 

Manoel Novais, criando no município de Poções o primeiro grupo escolar, com as 

seguintes características físicas: quatro salas de aula, duas salas menores na entrada e 

oito sanitários. 

 Ainda segundo os relatos, essa construção iniciou-se no ano de 1938, ficando 

parado o andamento da obra, devido a mudança de governo. De modo que a 

primeira instituição que atendia ao projeto de organização pedagógica implantado 

no país, que visava reunir várias salas de aula em um mesmo prédio, com um 

sistema de ensino por seriação, construída no município de Poções só veio a 

funcionar, efetivamente, no ano de 1942.  

 A decretação e efetivação desta lei configurou uma considerável iniciativa, no 

plano de ampliação educacional do Estado, porque entendemos, que a abertura para 

a criação de 370 escolas na Bahia, ainda na primeira metade do século XX, com o 
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Brasil recém-saído de um período político oligárquico, a República do Café com Leite 

e com altíssimos índices de analfabetismo representou um importante pressuposto 

para a disseminação da escolarização, ainda mais quando consideramos que destas, 

320 eram destinadas ao interior.  

 Especificamente na cidade de Poções, onde até então, supomos existir apenas 

escolas isoladas, estas eram mantidas através de convênios com o poder público, 

através da Sociedade União das Classes, entidade de utilidade pública e sem fins 

lucrativos, instituída conforme decreto federal nº 12.176/41, que era responsável por 

gerir os recursos públicos federais destinados à saúde, educação e assistência social 

no município, em obras, equipamentos e aquisição de imóveis, conforme 

documentos abaixo,  

 
Figura 4 –Termo de acordo entre o Ministério da Educação e Saúde e a União das Classes de Poções 1 

 
 Fonte: Arquivos da Câmara Federal dos Deputados  
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Figura 5 – Termo de acordo entre o Ministério da Educação e Saúde e a União das Classes de Poções 2 

 

 
Figura 6 – Lei 1455-D, de 18/11/1951,que estabelece repasse financeiro, para pagamento de despesas 

com instalações de escolas isoladas, junto a Sociedade União das Classes de Poções  

 
Fonte: Arquivos da Câmara Federal dos Deputados  
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 Desse modo, a simples iniciativa da criação de outro modelo de escola, 

conforme determinado pelo governador Juracy Magalhães, vinha romper um 

paradigma estabelecido e “inaugurar” uma nova visão de oferta da educação. Ainda 

que consideremos se tratar de apenas um prédio, com uma estrutura física própria, 

devemos compreender que ela trazia consigo a representação de outra dinâmica de 

entendimento e oferecimento da educação pública.  

 Dessa maneira, os custos e despesas do poder público para com as instalações 

e funcionamento das escolas, que prevaleciam até então, foram dando lugar a um 

projeto de qualidade, que partia da própria configuração das escolas.  

 De acordo com o entendimento de Souza (1998), esse tipo de edificação, e 

modalidade de organização espacial, assentava-se na ideia de visibilidade e 

qualidade da instrução primária, sua implantação tinha um significado simbólico 

maior que as escolas isoladas.  

 Inferimos a partir daí, que isso representava para administração um benefício 

aos cofres públicos, visto que poderia garantir maior economia de gastos com 

aluguel de casas onde funcionavam as escolas isoladas. Para tanto, com a política de 

instrução em massa, foi preciso atender tanto o meio urbano e a zona rural da cidade 

gerando um alto índice de disputas pelas vagas por diferentes classes sociais.  

No contexto nacional, as décadas de 1940 e 1950 sofreram as influências 

diretas das mudanças do contexto educacional no que tange a legislação do ensino. 

De acordo com o estabelecido no artigo 168, inciso II da Constituição Federal de 1946, 

“o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial ulterior ao primário 

sê-lo-á para quantos provarem falta, ou insuficiência de recursos”.  Isso significou 

que, embora a constituição garantisse a gratuidade do ensino primário, a 

concretização desse processo de escolarização no país, e no recorte do município de 

Poções, apresentou-se insuficiente, em relação às demandas que emergiam no 

cenário Poçoense. Segundo o IBGE, na época em questão, somente 14,5% da 

população do município sabia ler e escrever e, dentro deste contexto, apenas 30% 

eram mulheres. 
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Quadro 1: Pessoas de 5 anos e mais por instrução em Poções em 1940 

Sexo Total Sabem ler e 
escrever 

Não sabem ler e 
escrever 

Instrução não 
declarada 

Homens 34551 6951 27540 60 

Mulheres 34505 3090 31358 57 

Total 69056 10041 58898 117 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

  

 A esse respeito, a professora Gislene Gomes, (2018), colaboradora desta 

pesquisa, comenta que o número de alunos era muito alto, em detrimento da 

quantidade de salas de aulas para atender a procura por escolarização, de modo que 

por vários anos foi necessário estender o espaço escolar para salas isoladas com 

professores ministrando aulas, como voluntários. Nesse período, a maior parte das 

instruções era realizada em casas escola, ou escolas isoladas, que eram, em sua 

maioria, consideradas inadequadas, devido ao espaço improvisado, com turmas 

multisseriadas sobre a regência de um professor.  

Os primeiros professores que atuaram no ensino vieram de Salvador ou de 

outros estados, visto que a demanda educacional era grande, como também a 

urgência em diminuir os altos índices de analfabetismo. Não obstante, se configurava 

muito um ensejo de cunho mais político que educativo. Por outro lado, a carência de 

professores, para o combate a esses índices, era muito grande. De acordo com nossa 

colaboradora “quando cheguei aqui, eu cheguei em dezembro de 1959, aqui estava 

uma crise muito grande de professores. Mais uma crise que não era brincadeira...” 

(GOMES, 2018). 

Também encontramos relato, em uma das colaboradoras, sobre esse primeiro 

período de escolarização na cidade de Poções, com caráter supressor, 

 
Posso dizer que a educação nesse período era elitista e excludente, 
porque Poções só tinha o primário e para entrar no ginasial tinha que 
passar em admissão, que era uma espécie de vestibular, depois tinha 
que ir estudar em outros lugares. Vejo alguns exemplos da minha 
época, só prosseguia nos estudos quem tinha condições financeiras. 
(DIAS, 2018). 
 

Além da escassez de professores e do caráter excludente da educação, nesse 

período de escolarização, outros fatores também merecem destaque, por terem 
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marcado o início da trajetória do oferecimento da educação no município de Poções, 

tais como o reconhecimento da profissão docente, naquela época, bastante associado 

à feminização e as tensões com o poder público, e a colocação da matemática e do 

saber matemático nesse contexto. 

 

2.3 – Aspectos didático-pedagógicos presentes no início da escolarização primária 

em Poções: formação e valorização docente em paralelo à normatização da 

educação   
 

A estrutura de organização do ensino, no Estado da Bahia, como um todo, 

recebeu diversas críticas quanto a carência de material humano e pedagógico, mesmo 

com o estabelecimento de uma legislação que visasse garantir a ampliação das 

escolas. Na cidade de Poções era latente essa precariedade, conforme demonstrada 

em documentos e fotografias da época, alguns dos quais, trazidos no presente 

trabalho, conforme figura abaixo. 

 

Figura 7: Alunos da Cooperativa Agrícola “Mixta” de Poções 

 

Fonte: Acervo pessoal do colaborador Felix Magalhães 
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A esse respeito, a professora Gislene Gomes (2018), relata. 
 

O que tínhamos era um mapa, do Brasil, quando a sala estava bem 
arrumada. O mapa do Brasil e o mapa mundi, né!? Pra gente dar uma 
aula de geografia. E se recebia uma caixa de giz e um quadro de giz 
relativamente pequeno. Era assim que nós trabalhávamos. (GOMES, 
2018). 

 

A referência do mapa do Brasil e do mapa mundi como os únicos materiais 

pedagógicos, além da “caixa de giz e do quadro negro” ilustra, ainda que 

superficialmente, as condições elementares e precárias de trabalho daquelas 

professoras. A figura 7 acima nos leva a refletir também acerca de outros aspectos da 

docência, nessa época pesquisada, tais como a feminização da profissão e o ingresso 

de “meninas” muito jovens em salas de aula.  

Sobre isso temos o seguinte relato. 

 
Fui uma das primeiras professoras de Poções, os homens não 
queriam nem saber de ser professor, de modo que foi uma profissão 
feminina durante muito tempo, partindo do entendimento de que as 
mulheres na docência tinham mais capacidade para educar e cuidar 
das crianças. Também tinha a questão do gasto menor para o 
governo, porque a remuneração não era boa. (MACÊDO, 2018). 

 

Embora não objetivemos aprofundamento da questão feminina, e tampouco 

da valorização, em termos financeiros, da profissão de professora, os pontos aqui 

trazidos são importantes na compreensão da trajetória dessas professionais e da 

educação poçoense, como um todo. Inferimos a ausência da figura masculina em 

salas de aula, vinculada aos baixos salários e as condições de ensino, interpretados 

como um “apêndice” da maternidade e da criação dos filhos e, naturalmente, ligados 

à mulher.     

Obtivemos correlação entre esses pontos com os depoimentos das 

colaboradoras. No relato da professora colaboradora, Erbene Campos de Sá, como 

sendo filha de professora recebeu sua escolarização doméstica. Vasconcelos, (2004), 

destaca que esse tipo de educação se concretizava na casa do aprendiz, os mestres 

ensinavam os conhecimentos necessários para continuação da formação sendo 

principalmente uma instrução voltada para as meninas.  
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No que tange ao prosseguimento da escolarização, a referida professora 

declara que após concluir o ensino primário em Boa Nova, teve que interromper os 

estudos por duas razões principais: a ausência da oferta de ensino ginasial na região 

e a falta de recursos financeiros para o deslocamento para continuidade de ensino. 

Assim, ela relata que mesmo não tendo habilitação específica para lecionar, ingressou 

na carreira docente como professora leiga na instrução das primeiras letras, haja vista 

a grande necessidade de professor no período. Fonseca, (1997), destaca que a busca e 

prosseguimento de formação dos professores aparece como um desafio no percurso 

desses profissionais. Nesta direção, a continuidade de estudo só foi retomada com a 

implantação da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, (CNEC). 

Romero e Romero, (2016), a esse respeito, sinalizam, 

No início do século XX a preocupação com a formação dos 
professores leigos passa a ser uma constante, tendo em vista que 
lecionavam para o secundário. Eram pessoas autodidatas ou 
profissionais liberais, acarretando o nome de professores leigos, já 
que não tinham uma formação específica voltada para a docência. O 
ensino primário ficava a cargo, então, de pessoas que prontificavam 
para ensinar, sendo os professores mestres aqueles que tinham 
habilidades mínimas na leitura, escrita e cálculo. O ensino secundário 
ficou sob a responsabilidade da iniciativa privada, elitizando-o. 
(ROMERO; ROMERO, 2016, p. 11). 
 

A dificuldade de acesso e continuidade do ensino relatada pelas nossas 

depoentes evidencia, também, o aspecto elitista do ensino secundário, destinado 

mais especificamente aos que detinham mais condições financeiras, devido aos altos 

custos e escassez de instituições.  

A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, (CNEC), foi importante 

para expansão e oferta de ensino secundário na cidade de Poções e regiões 

circunvizinhas. Referindo-se a CNEC, o autor Vilanova, (2015), afirma que esta 

instituição foi responsável pela disseminação do ensino secundário para várias 

cidades do interior onde não apresentava a oferta desse nível ensino para a 

população.  

Em convergência a isso, a professora colaboradora Noélia Gusmão Dias, 

afirma que a experiência inicial com a docência ocorreu muito cedo, aos 12 anos. 

Lecionava crianças para os exames de admissão, na copa da cozinha de sua casa, e 
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ainda sem possuir a formação mínima exigida. Atuou na escolarização no município 

de Poções. No seu testemunho fica evidenciado uma prevalência do sentimento 

vocacional e um desejo oriundo da infância, ressaltando as influências da família 

como fator basilar para escolha da profissão.  

Nas lembranças da escolarização nossas depoentes retratam também as 

dificuldades acentuadas dentro desse cenário de precariedade de oferta do ensino 

ginasial e o empenho das famílias que detinham condições financeiras em buscar 

garantir a o processo de escolarização docente buscando as instruções educacionais 

para seus filhos em outras localidades, preferencialmente na capital, com o propósito 

de fornecer a continuidade de formação. Há uma similitude e aproximação entre o 

percurso escolar e de formação da Professora Noélia Gusmão e Gislene da Silva 

Gomes, ambas declaram que após a conclusão do ensino primário foram estudar em 

colégios de Freiras, na capital, que representava um investimento importante para 

aqueles que detinham meios financeiros para esse processo de escolarização dos 

filhos. Sobre isso elas relatam. 

 
Onde eu estudei, apesar de ter sido na época um prédio novo, mas 
era um colégio de Freira. A minha formação foi voltada para a parte 
religiosa e além das matérias tínhamos as professoras muito finas, 
pessoas muito educadas e não tinha nenhuma de lá da cidade. Todas 
eram do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e com aquele ritmo de 
quem tinha sido formada também em colégio de Freiras... E eu gostei 
porque era rígido o colégio, uma linha de conduta que não era 
brincadeira não. Professor tinha prestígio, as pessoas lhe valorizava e 
os alunos queriam exercer aquela profissão, achavam bonito [...] 
(GOMES, 2018). 
 

E também,  

 

Aí ele organizou lá em Salvador no Colégio das Mercês. Era um 
colégio que só tinha moças, feminino. Matriculou a gente, fez o 
procedimento pra gente ficar interna nas Mercês. Então ele colocou o 
nome de nós quatro, que éramos quatro irmãs: Amélia, Julimar, 
Tereza e eu. Então ele fez a matrícula de nós quatro, mas acabou que 
ninguém foi, só eu e Julimar. No Internato a gente passava o ano 
todo, ia em março e tinha as férias de julho. Só que a gente nunca 
vinha, porque era muito difícil a viagem. Ave Maria, saia de navio e 
ia pra São Roque, de São Roque a gente pegava o trem e ia pra Jequié, 
e de Jequié vinha pra aqui. Então eram acho que 15 dias de férias, 
quando a gente chegava aqui já tava tendo que voltar, então era 
despesa, já ficava lá no colégio. (DIAS, 2018). 
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Vilanova, (2015), indica que até a década de 1970, a Escola Normal era um dos 

grandes e principais espaços de formação feminina, que atraia grande contingente de 

estudantes. A nossa colaboradora Gislene Gomes, destaca que essa instituição era um 

espaço almejado pelas moças da época, mas para permanecer nos bancos escolares, 

passavam por muitas dificuldades, de diversas naturezas: financeira, de acesso, 

deslocamento, ausência da família e principalmente de ordem emocional que, 

segundo a nossa testemunha, a instrução era extremamente rigorosa tipificando a 

função idealizada pela sociedade em moldar e disciplinar os alunos, futuros 

profissionais da educação. Ao descreverem sobre os percursos de escolarização no 

período em que foram alunas, as nossas colaboradoras reverberam que o nível de 

exigências correspondia ao compromisso e responsabilidade dessa instituição com a 

formação de futuros educadores. 

Nesta direção, ao ouvirmos nossas entrevistadas, consideramos que a escola e 

a formação dos professores primários vinculavam-se a ideia de “garantir a 

uniformidade nacional por meio da transmissão não só de um conteúdo unificado, 

mas de valores culturais e morais que garantiriam a unidade nacional” (FARIAS, 

2018, p. 57). E deveriam estar atrelados às competências técnicas. Dentro desse 

contexto de formação do professor primário, a finalidade se configurava em preparar 

adequadamente para saber desempenhar a sua função docente com eficiência de 

acordo com as necessidades de crescimento do país. Portanto, a partir dessa 

perspectiva as nossas mulheres professoras declararam que a instituição de formação 

estabeleceu forte influências e referências na construção de suas práticas 

pedagógicas, identidade profissional, bem como a indissociabilidade da gratidão 

pessoal e profissional pela formação docente. 

Dessa maneira, a ausência de formação adequada de grande parte das 

docentes e o acúmulo de outras funções pedagógicas e administrativas, acabaram 

marcando a expansão do ensino primário no município de Poções. Essa expansão se 

deu com propósito de atender a grande demanda e finalidades da sociedade, mas 

ocorreu num processo lento, gradativo e improvisado, como também, somos levados 

a inferir que aconteceu em outras partes do país.  

Nessa conjuntura, e considerando esses aspectos, o governo agia, na tentativa 
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de sanar as diversas deficiências da oferta do ensino primário. Nesse sentido, 

decretos e normatizações, em âmbito nacional, foram estabelecidos. Como exemplo, 

trazemos o decreto/lei nº 8.529, sancionado pelo Presidente da República em 02 de 

janeiro de 1946, que estabelecia, 

 
Art. 1º O ensino primário tem as seguintes finalidades:   
a)Proporcionar a iniciação cultural que a todos conduza ao 

conhecimento da vida nacional, e ao exercício das virtudes morais 
e cívicas que a mantenham e a engrandeçam, dentro de elevado 
espírito de naturalidade humana; 

b)Oferecer de modo especial, às crianças de sete a doze anos, as 
condições de equilibrada formação e desenvolvimento da 
personalidade; 

c)Elevar o nível dos conhecimentos úteis à vida na família, à defesa 
da saúde e à iniciação no trabalho. 

 

Considerando a perspectiva de favorecer a condição equilibrada de formação, 

o exercício de virtudes morais e cívicas era disseminado no país através dos grupos 

escolares, como projeto de organização pedagógica. Essa implantação veio se 

concretizar no município de Poções como símbolo de modernização educacional, 

atendendo os anseios da República. Observemos os seguintes relatos, 

 
Durante o tempo que lecionei no grupo escolar Alexandre Porfírio os 
alunos chegavam, a gente rezava, cantava o hino nacional que era 
infalível, o hino da bandeira, a sala era muito rígida, a organização 
das carteiras era em fileiras, o horário de recreio era de 30 min. 
(MACÊDO, 2018). 
 

E ainda,  
 
Então, fazia uma fila, rezava com os alunos, depois que rezava, dia 
de segunda-feira, de manhã, cantava o hino nacional, hasteava a 
bandeira nacional, ensinávamos realmente os meninos a cantarem 
[...] (GOMES, 2018). 

 

As práticas de civismo, eram amplamente disseminadas dentro e fora da 

escola de Poções, existindo diversas maneiras de representação e valorização da 

pátria como festas em homenagem a bandeira, exaltação do hino nacional e 

apresentações de desfiles cívicos para a sociedade, como forma de mostrar os valores 

que estavam sendo trabalhados no espaço escolar. Constituíam um mecanismo para 
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demonstrar a ordem e o patriotismo. A rotina escolar demonstrava aspectos de 

respeito às normas das instituições enquanto espaço carregado de sentimentos  

nacionalistas, com finalidades de contribuir para inserção social e formação moral 

dos alunos, formadora de cidadãos. Assim, outras práticas foram projetadas e 

desenvolvidas no processo de escolarização poçoense, os desfiles eram um momento 

de festa para a sociedade, e configuravam como exemplos de prosperidade.  

As escolas primárias, dessa maneira, se configuravam como espaços de 

disseminação dos valores republicanos, por suas práticas e por seu simbolismo, mas 

também “camuflava uma situação de desigualdade em: alunos uniformizados, no 

mesmo passo, em um só bloco, como se tudo fosse homogêneo, sobretudo, que o 

culto à pátria era igualmente feita por todos, que satisfeitos, demonstravam via 

desfiles esse sentimento” (STRUJAK; ZANLORENZI, 2012, p. 2200). 

 

Figura 8: Alunas em desfile cívico no ano de 1964 

 
            Fonte: Acervo pessoal da colaboradora, professora Maria Gilza Curvêlo 

 

Nessa época, as escolas “encararam uma concepção de ensino primário, 

consolidaram uma identidade pedagógica e social e participaram da formação de 

um corpo profissional especial - o magistério primário” (SOUZA, 1998, p.17). Em 

síntese, acabavam por tentar refletir o projeto de país que se desejava naquele 

momento histórico. 
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Embora tais práticas cívicas fossem efetivadas nas escolas, foi possível inferir, 

através dos testemunhos das depoentes, que o ideário de renovação pedagógica não 

acompanhou as reais necessidades educativas, cumprindo superficialmente a 

normatização estabelecida nas leis e decretos.  

Paralelo a isso, e ainda considerando os pontos já aqui explanados, como 

ausência de formação adequada para as professoras e marginalização da docência, 

especialmente na questão salarial e financeira, o contexto educacional de expansão 

do ensino primário no município de Poções, fatores como a ausência de professores, 

e de unidades educacionais, corroboraram para um período de superlotação em 

salas de aula. Os pais que detinham maior poder aquisitivo e financeiro, colocavam 

seus filhos para serem instruídos com professores particulares, com formação 

mínima para lecionar.  

 

Figura 9: Comprovante de pagamento da Escola Particular ano 1965 

 
Fonte: Acervo do Grupo Velhas Fotografias de Poções 

 

Entretanto a maioria esmagadora da população, que não detinha de tais meios 

e recursos, ficavam privadas do direito à escolarização, embora fosse garantido na 

carta magna. Esses fatores, de certa maneira, justificam os altos índices de 

analfabetismo no município e, aliados aos relatos das depoentes, indicam já um 
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processo equivocado, marginalizador e excludente, da escolarização primária no 

município de Poções que, devemos considerar, levava em consideração uma 

realidade nacional.   

 

2.4 - Da realidade da formação dos professores: histórias contadas e suas conexões 

com as outras histórias 

 

A história do ensino primário no Brasil está muito atrelada à própria evolução 

da educação nacional e a formação dos professores, principalmente a partir do fim 

do Império e início da República, em 1889. Naquele momento o Brasil possuía uma 

sociedade bastante desigual, marcada pela escravidão, recém-abolida, e com uma 

dívida social muito acentuada. Ao escrever sobre a educação brasileira e a ausência 

da constituição e implementação de um Sistema Nacional de Educação, já naquela 

época, Saviani afirma que “o país foi acumulando um grande déficit histórico em 

matéria de educação” (SAVIANI, 2014, p. 32). Essa dívida educacional tem seu início 

já no período colonial, mas foi no Império que ela se encorpa.    

Durante a primeira república, chamada de República Velha ou Café com Leite, 

o índice de analfabetos era altíssimo no Brasil porque, segundo Saviani,   

 
Ao longo da Primeira República o ensino permaneceu praticamente 
estagnado, o que pode ser ilustrado com o número de analfabetos em 
relação à população total, que se manteve no índice de 65% entre 1900 
e 1920, sendo que seu numero aumentou de 6.348.869 em 1900 para 
11.401.715 em 1920 (SAVIANI, 2014, p. 32). 

 
 Esses números, oriundos desse período histórico, mas herdados de uma visão 

de sociedade e de educação ainda do Império, em que apenas uma classe social tinha 

o direito ao ensino contrastavam com as necessidades do mundo no início do século 

XX. Começava a ficar cada vez mais evidente a carência do país em relação à 

educação e o discurso precisava mudar. Para Aranha: “[...] as propostas educacionais 

do século XIX reafirmaram, no século XX, a necessidade da escola pública, leiga, 

gratuita e obrigatória. Esta exigência tornou-se mais premente devido ao crescimento 

das indústrias e à explosão demográfica” (ARANHA, 2006, p.246). Tornava-se latente 

o desejo e a necessidade de reformulação do modelo de educação nacional para 

possibilitar o desenvolvimento e o progresso. 
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O século XX foi marcado por uma expansão e implantação de redes de escolas 

para atender as demandas da sociedade, que apresentavam altos índices de 

analfabetismo. Essa preocupação com os rumos educacionais exercia um caráter de 

quantificar e ampliar a oferta do ensino, com a criação de um modelo de organização 

pedagógica, que correspondesse aos objetivos e finalidades da República.  

O país vivia uma série de modificações e transformações de expansão do 

ensino primário e, desse modo, a implantação dos Grupos Escolares apresentava-se 

como proposta de ruptura de um ensino fragmentado, através das escolas isoladas. 

Para Saviani, (2008), esse modelo de organização pedagógica, surgida inicialmente 

em São Paulo e posteriormente nos demais estados do país, estava vinculado ao 

ideário de educação da época, de moralização, civilização e inculcação da nação. 

Na Bahia, segundo Saviani, (2008), implantação dos Grupos Escolares em 

Salvador só ocorreu efetivamente em 1908, e a difusão e introdução dessa 

organização das escolas primárias para o interior do estado só ocorre posterior à 

Reforma conduzida por Anísio Teixeira, em 1925. 

Dentro dessa perspectiva, podemos dizer, tomando como tutela os 

entendimentos de Saviani, (2008), que os grupos escolares foram implantados no 

interior da Bahia mais de trinta anos após a sua implantação em São Paulo. Não 

obstante, não é possível inferir que esse modelo de organização educacional se 

consolidou de forma homogênea em todo o país, mas é possível identificar, em meio 

as implantações de grupos escolares nas cidades, as variações diversas, no que tange 

a estrutura física e pedagógica. Desse modo, os sistemas de escolarização primária no 

Brasil eram delineados por um modelo de escolarização excludente.  

Sobre isso Dias, Lando e Freire escrevem, 

 

Durante todo o período republicano, do início ao final do século XX, 
não se alterou essencialmente a característica elitista e excludente dos 
sistemas escolares brasileiro e baiano, pois sempre foram 
pouquíssimas as escolas primárias e secundárias. Estas nunca 
atenderam, nem quantitativamente, nem qualitativamente, às 
demandas da grande maioria da população infanto-juvenil em idade 
escolar, além de sempre privilegiarem uma pequena parcela desta 
população, de maior poder econômico, pertencente às classes sociais 
detentoras do poder político estatal, ou identificada por certos traços 

étnico-raciais ou de gênero. (DIAS; LANDO; FREIRE, 2018, p. 
143). 
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Inferimos que, no decorrer desse período histórico, não ocorreram 

modificações significativas que pudessem romper com o sistema de privilégios da 

educação, especificamente relativas às “castas” sociais, e que a formação docente, 

tampouco caminhou no sentido de atender as demandas educacionais da época, 

limitando-se a auxiliar na reprodução desse status quo. 

  A formação dos professores influenciou, e ainda influencia, o modo como o 

ensino é conduzido na escola, às práticas e os mecanismos de avaliação. Nesse 

sentido, as “inculcações pedagógicas impregnam o espaço escolar e se incorporam às 

práticas de alguns professores” (CECÍLIO, 2018, p. 62).  

Segundo Tanuri, (2000), a expansão do ensino primário no Brasil caminhou 

concomitantemente com os cursos de formação docente, com a finalidade de fornecer 

instrução, valores e comportamentos às crianças. Louro, (1997), indica que durante 

muito tempo no Brasil a profissão de professor esteve aglutinada a um imaginário 

social, em que o trabalho docente ultrapassava as condições meramente 

instrucionais, mas, sobretudo com uma imagem associada, a da maternidade, 

assemelhando a escola e sala de aula como uma extensão do lar.  

Para tanto, cabe destacar que a inserção da mulher no magistério no Brasil 

representou a possibilidade e oportunidade da incorporação feminina no mercado de 

trabalho. Não obstante, pode-se considerar alicerçada no século XIX, mas somente 

após a Proclamação da República esse fenômeno de introdução feminina no mercado 

de trabalho ganha dimensões maiores com a ampliação do campo educacional no 

século XX, na interpretação de Almeida (1998). 

A modalidade de escola primária implantada no país representava o modelo 

de inovação educacional, com intuito de atender um número maior de alunos, com 

sistema de seriação, estruturas das instituições com contemplação de várias salas e 

vários professores. Desse modo, o ideário republicano que preconizava a instrução 

primária a toda a sociedade, se intensificou em quantificar e disseminar a 

implantação de grupos escolares para o país. Dentro desse contexto de difusão do 

ensino primário, podemos inferir que a ocupação das mulheres no magistério 

ocorreu nesse movimento concatenado de crescimento do campo educacional onde, 

em partes, acabou auxiliando a ampliação do número de vagas em escolas primárias. 
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Cruz, (2001, p. 97), aponta que muitas das razões para a inserção das mulheres 

no magistério primário se deram de maneira circunstancial resultante de horizonte 

de restrições de oportunidades e alternativas que se apresentava no contexto do 

Brasil. Entretanto, para exercer a docência “os professores do ensino público e 

particular, era necessária uma autorização para ensinar. O processo de seleção de 

professores era realizado mediante concurso público” (SOARES, 2018, p. 26). 

 

2.5 – A trajetória da matemática na construção da educação pública de Poções  

 

Almeida e Pinto, (2016), escrevem que “ao longo da história, a matemática 

escolar da escola primária foi se constituindo enquanto disciplina escolar com uma 

trajetória marcada pelas reformas de ensino que prescreviam novas orientações às 

práticas escolares” (ALMEIDA; PINTO, 2016, p. 70). Temos aqui, uma indicação que 

a trajetória da matemática escolar, no contexto nacional, é marcada pela busca por 

um conceito de modernização onde, quase sempre, as necessidades e demandas das 

diferentes épocas históricas é que ditavam os caminhos e objetivos desse campo do 

saber. 

Nesse sentido, e considerando as discussões da seção anterior, consideramos 

que as primeiras décadas do século XX foram marcadas por significativas mudanças 

educacionais voltadas para uma formação que fosse ao encontro dos anseios de uma 

nova sociedade que emergia, de uma estrutura latifundiária. O Brasil caminhava 

para o modelo urbano e industrial, surgindo, com isso, inquietações em relação ao 

ensino primário e secundário, até então negligenciados pelo Estado.  

As discussões educacionais não estavam relacionadas somente a questão 

educação e trabalho, mas também na possibilidade de renovar as formas 

ultrapassadas de pensamento e de ensino. Ademais, a expansão da indústria, o 

crescimento urbano e, sobretudo, as ideias que agitavam os Estados Unidos e a 

Europa após a Primeira Guerra Mundial provocaram no Brasil um movimento de 

renovação pedagógica, social, política e cultural que evidenciava um conflito entre o 

velho e o novo. Essas propostas de ruptura com o ensino verbalista e vertical já tinha 

impactos e efetivação no ensino primário no país a partir da década de 1920 e, 
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provocaram transformações significativas no ensino, especificamente no de 

Matemática. 

Podemos verificar que essas novas ideias que agitavam cenário educacional 

das primeiras décadas do século XX, no Brasil, já se efetivavam no primário, não 

deixando de apresentar seus reflexos, em particular no ensino de Matemática. Desse 

modo, esse movimento de renovação foi marcado pelas inquietações de vários 

intelectuais, entusiasmo pela educação, pelo otimismo pedagógico. A esse respeito, 

Almeida e Pinto, (2016), escrevem, 

 
A Reforma Francisco Campos de 1931, dentre outras inovações, 
preocupou-se em modernizar a matemática escolar unificando 
disciplinas científicas, como a Aritmética e a Geometria, até então 
fragmentadas no currículo da escola primária. Desde o início da 
Primeira República o método intuitivo ganhava força nas escolas 
primárias brasileiras, em especial nos grupos escolares. Em 1930, 
auge do Movimento da Escola Nova no Brasil, advogava-se por um 
ensino mais intuitivo, por um conhecimento matemático mais 
contextualizado, mais voltado ao fazer cotidiano. (ALMEIDA; 
PINTO, 2016, p. 70). 

 
Paralelo a tudo isso, e embora aparentemente distante da efervescência 

nacional, a matemática desenvolvida nas escolas isoladas e também nos primeiros 

grupos escolares em Poções, acabava estando atrelada a essa efervescência. Nossas 

colaboradoras, em ponto de convergência, declararam que a matemática era ensinada 

“tudo junto”.  A professora Placídia Macêdo afirma que “as aulas de matemática 

eram algumas vezes por semana, modéstia à parte, não tinha aquela divisão como 

em muitos colégios por Caetité, como se fosse uma única disciplina. Não, era tudo 

junto” (MACÊDO, 2018). Compreendemos se tratar da matemática primária, que 

envolvia as noções da aritmética e da geometria, e era ensinada como uma única 

matéria.  

Valente, (2013), escreve “que em níveis iniciais, a condução da matemática se 

dá em termos de matérias escolares, também historicamente constituídas. Mas seja 

em termos de disciplinares ou de matéria de ensino, tem-se os conteúdos 

matemáticos a serem trabalhados na escola” (VALENTE, 2013, p. 34). Notamos que o 

autor estabelece uma diferenciação entre matérias escolares, terminologia utilizada 
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no ensino elementar e primário, para com as disciplinas escolares, característica do 

ensino secundário.  

Dessa maneira, a matéria matemática lecionada nas escolas primárias e grupos 

escolares de Poções, acompanhava a trajetória, as modificações e reformas das 

discussões nacionais, respeitando seu devido tempo e proporções.  Esse tipo de 

ensino, inferimos, supervalorizava a disciplina e a memorização, sobretudo com o 

uso constante de “tomar a tabuada”. A professora colaboradora Gislene Gomes, 

relata que esse uso se tratava de uma prática rotineira e constituinte do próprio ato 

de lecionar a matemática. Almeida e Pinto, (2016), indicam, decorrente disso, uma 

inspiração “na ‘gramática geradora’ dos saberes elementares necessários ao ‘ler, 

escrever e contar’ e mantinha a disciplina fragmentada” (ALMEIDA; PINTO, 2016, p. 

70). A fragmentação a que se referem as autoras se dava no privilégio do trabalho 

com aritmética, em detrimento da geometria.  

Essa era uma realidade também presente na constituição do ensino da 

matemática no município de Poções, que acabou por marcar sua trajetória, 

revelando, para nós, tentativa de mudanças apenas quando do surgimento do 

Movimento da Matemática Moderna. Esse movimento segundo Matos e Valente 

(2010, p. 1), se empenhou de “[...] renovar fundamentalmente o ensino da 

Matemática. Um traço marcante é a preocupação com uma mudança de conteúdos 

[...] que estariam na base de todo conhecimento matemático [...]”, mas essa 

reconfiguração estabelecida inicialmente no ensino secundário, agregando e 

intervindo posteriormente no currículo do ensino primário.  

 
Quanto ao ensino de matemática, em particular, as reformas das 
décadas de 30 e 40 e, mais tarde, a reforma conhecida como 
Matemática Moderna, nas décadas de 60 e 70, modificaram a 
disciplina de forma tão profunda que ainda hoje sentimos os efeitos 
dessas mudanças. Um deles se refere à própria constituição da 
disciplina matemática pela fusão da trigonometria, da álgebra, da 
aritmética e da geometria. (SOARES; DASSIE; ROCHA, 2004, p. 7).  

 

No entendimento de Burigo, (2006), o referido movimento tinha como objetivo a 

revisão e organização dos conteúdos matemáticos, bem como propor métodos 

inovadores de aprendizagem da matemática em sala de aula. Houve enfoque na 

unidade da Matemática, seja na orientação inquestionável e dedutiva anteriores ao 
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arranjo curricular, em definições conforme as estruturas matemáticas. Assim, a 

rigidez matemática e linguística foi valorizada. O desenvolvimento lógico e o uso 

preciso do simbolismo na matemática também ganharam maior relevância, segundo 

tal movimento. 

Embora tenha se configurado como tentativa de mudança na forma de 

compreender e ensinar a matemática, valorizando a álgebra e a teoria dos conjuntos, 

estudos revelam que os resultados não foram satisfatórios, provando uma 

dificuldade de compreensão da linguagem utilizada e ineficiência de seus resultados. 

No âmbito da nossa pesquisa, não raro, as professoras colaboradoras mencionam a 

Matemática Moderna como difícil e incompreensível, optando, muitas vezes, por não 

utilizar seus conceitos. Tais fatos serão apresentados no capítulo que trata das 

trajetórias docentes, capítulo 5 deste trabalho.    

Nossas entrevistadas revelaram, por seus depoimentos, quando docentes, que 

nem sempre as mudanças e reformas pensadas pelas autoridades e estudiosos, em 

nível nacional refletem da maneira como concebidas, ou produzem os frutos 

esperados, pois as especificidades da conjuntura local não são observadas. Na 

presente pesquisa, o desconhecido, para as professoras colaboradoras era mais 

desafiador que a vontade de mudança, o que gerou desconfiança e resistência.   

De qualquer maneira, aspectos bastante similares podem ser observados no 

caminho e na constituição da matemática nas escolas de Poções, com realidades de 

outros locais, inclusive suas tensões e insucessos. A trajetória de oferecimento da 

educação pública neste município, no recorte da pesquisa, está atrelada às 

dificuldades de acesso e permanência dos alunos, a carência de material, espaço 

físico e ausência de professores, bem como os enormes desafios para essa formação 

docente. Nesse interim a matemática escolar primária se atrela a esses aspectos e  

compartilha dessas dificuldades, configurando-se como elemento integrante e 

fundamental na  construção da educação pública de Poções.  
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3. DISSERTAÇÕES E TESES DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS QUE ABORDARAM 

A TEMÁTICA DO ENSINO DE MATEMÁTICA E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES, TENDO COMO REFERÊNCIA METODOLÓGICA A HISTÓRIA 

ORAL  

   

 Apresentamos o presente capítulo com a intenção de expor, no âmbito da 

produção acadêmica nacional, os trabalhos que versam sobre a temática do ensino da 

matemática e da formação docente, com aporte metodológico centrado na história 

oral. Nossos objetivos com esse capítulo foram, além de materializar os resultados de 

um levantamento feito nos bancos de dados de diversas instituições de ensino no 

Brasil, acerca da temática já exposta, agregar, dentro das lacunas encontradas nesse 

levantamento, aspectos para a nossa própria pesquisa, justificando-a e ressaltando 

sua necessidade.  

 Também constituiu objetivo nosso com o presente mapeamento, proporcionar 

a discussão, a partir de diferentes campos de conhecimento, sobre o ensino da 

matemática, a formação de professores para essa área de atuação, permeando a 

historia oral temática, enquanto procedimento metodológico, tentando responder 

quais aspectos e quais dimensões estão sendo destacados e privilegiados, em outros 

lugares e épocas, em outras formas, e outras condições a mesma temática.    

 As pesquisas do tipo “estados da arte” ou “do conhecimento” existem para 

tentar preencher eventuais lacunas deixadas pelos pesquisadores sobre seus 

problemas que, em dado momento, convergem e se tornam específicos. Trata-se de 

um levantamento eminentemente bibliográfico, com tema e recorte definidos. 

Movidos pela nossa inquietação na pesquisa fomos levados a buscar no universo da 

produção acadêmica quais teses e dissertações abordaram o assunto, e de que forma 

o fizeram. Também como seria a contribuição desse levantamento, a partir daquilo 

que vimos e analisamos nas pesquisas para o nosso próprio estudo. 

 Artigos acadêmicos, teses e dissertações, oriundos desses trabalhos, foram 

selecionados. Foram buscadas em banco de dados de diversas instituições de ensino 

e pesquisa no âmbito nacional utilizando como critérios de busca descritores 

específicos, bem como recorte temporal também específico, que serão descritos e 
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analisados mais adiante. Dessa maneira, como cita Ferreira (2002, p. 258), 

priorizamos “responder que aspectos e que dimensões vêm sendo destacados e 

privilegiados, em diferentes épocas e lugares” a respeito de nossa busca, coleta e 

análise das produções encontradas.  

  

3.1 - Os encaminhamentos metodológicos utilizados no levantamento  

  

Para concretização deste estudo, lançamos mão da consulta nos banco de 

dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), pertencente ao Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); portal da Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós‐graduação (ANPED), que surpreendentemente não 

apresentou resultados satisfatórios; também recorremos a Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO) e, por fim, no banco de teses e dissertações do Programa de 

Pós Graduação em Educação Científica e Formação de Professores, da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (PPG.ECFP-UESB).  

Toda essa busca levou em consideração critérios específicos, com palavras-

chave e recorte temporal pré-definidos. Estabelecemos uma temporalidade que 

comportasse uma produção acadêmica consistente, nesse sentido o recorte fora 

dentro do último quinquênio, entre o primeiro semestre do ano de 2013 ao primeiro 

semestre do ano de 2018.    

 

* A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 

 

Constituída como um sistema de integração entre os demais sistemas de teses 

e dissertações que existem no país, tem por objetivo disponibilizar pela internet o 

catálogo nacional de teses e dissertações de forma textualmente integral. 

Reúne informações de bancos de dados das instituições de ensino e pesquisa 

brasileiras, estimulando suas publicações em meio eletrônico para dar maior 

visibilidade à produção científica nacional. A BDTD é vinculada ao Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, órgão brasileiro de informação, 

unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.     
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Nossa justificativa na escolha desse banco de dados se deve à sua abrangência 

e ao nível de pesquisa ali arquivado, já que se trata da produção em diversas áreas. 

Em nosso levantamento nesse banco de dados foram selecionados 14 dissertações e 

05 teses sobre história oral temática, história da educação matemática; história oral e 

formação de professores de matemática e história oral e história da matemática 

escolar, conforme parâmetros de busca estabelecidos, que serão abordados mais 

adiante.  

 

*A Associação Nacional de Pesquisa e Pós‐graduação (ANPED) 

 

Caracterizada como uma entidade sem fins lucrativos congrega os programas 

de pós-graduação stricto sensu em educação. Surgida na década de 1970, objetiva o 

desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura, promovendo esse 

desenvolvimento também no ensino de pós-graduação e da pesquisa em educação.  

A ANPED é organizada em Grupos de Trabalho (GTs), num total de 23. Na 

presente pesquisa fizemos buscas nos GTs 08 e 19, de Formação de Professores e de 

Educação Matemática, respectivamente, como também em trabalhos publicados nas 

reuniões nacionais dessa associação, também nos GTs 08 e 19. Nossa escolha foi 

pautada pela relevância dessa associação perante a comunidade científica, e pela 

sistematização das produções por temáticas específicas, entretanto, 

surpreendentemente não encontramos resultados satisfatórios dentro de nossos 

critérios de busca. 

 

*A Scientific Electronic Library Online (SCIELO) 

 

A Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) é um portal de revistas que 

engloba um cadastro de periódicos científicos brasileiros, organizando e publicando 

textos completos de revistas ou disponíveis na internet.  

É reconhecida nacionalmente e constitui-se referência entre pesquisadores nas 

mais diversas áreas, daí nosso interesse em seu banco de dados. A SCIELO é o fruto 

de um projeto de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo 
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(FAPESP), em parceria com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 

em Ciências da Saúde. A partir do ano de 2002, o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) passou a dar apoio a esse projeto. 

Em nossa busca nesse banco de dados selecionamos 06 artigos de relevante 

contribuição à nossa temática de pesquisa. 

 

*O banco de teses e dissertações do (PPG.ECFP - UESB) 

 

O Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (PPG.ECFP/UESB) 

possui banco de dados que engloba produções de dissertações de alunos egressos 

voltados a diversas temáticas constituintes de suas duas linhas de pesquisa: formação 

de professores de ciências e matemática e currículo e processos de ensino e 

aprendizagem.  

Considera a pesquisa como núcleo central da formação dos pós-graduandos e 

também a contínua reflexão e consequente desenvolvimento da atitude crítica em 

relação à educação. É um programa de pós-graduação em visível crescimento e de 

reconhecida qualidade, tanto na região em que se localiza, quanto ao alcance da 

notoriedade nacional, daí nosso olhar pela busca da produção interna. Selecionamos, 

dessa forma, dentro de nossa temática, uma dissertação para estudo.     

 

3.2 - As palavras-chave utilizadas e os trabalhos encontrados 

 

 Em nosso levantamento utilizamos de palavras-chave, que aqui 

denominaremos de descritores. Esses descritores foram elementos importantes na 

busca e seleção dos trabalhos, pois nortearam o trabalho naquilo que objetivamente 

desejávamos.  
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Tabela 01 - Produção Científica no Brasil por descritores – 2013/2018 - História oral temática, história 
da educação matemática; história oral e formação de professores de matemática e história oral e 

história da matemática escolar. 

 
Descritores                                             Teses             Dissertações             Artigos             Totais 

História oral temática 
e história da educação                                  04                         12                             00                         16 
matemática 
 
História oral e formação 
de professores de                                           01                         01                             04                         06 
matemática 
 
História oral e história da 
matemática escolar                                        00                         02                             02                         04 
 
Totais                                                               05                         15                              06                         26 

Fonte: Dados da Pesquisa 2018 
 

 Ilustramos a busca destacando os bancos de dados individualmente. 

 
Tabela 02 - Produção Científica no Brasil por banco de dados – 2013/2018 - História oral temática, 

história da educação matemática; história oral e formação de professores de matemática e história oral 

e história da matemática escolar. 

Banco de dados          Teses               Dissertações                    Artigos                 Totais 

ANPED                               00                           00                                 00                          00 

BDTD/IBICT                     05                            14                                  00                          19 

SCIELO                               00                           00                                 06                           06   

PPG.ECFP/UESB              00                           01                                 00                           01 

TOTAIS                               05                           15                                 06                           26 

Fonte: Dados da Pesquisa 2017 

 

 

Notamos, apesar da seleção dos trabalhos aqui listados, uma carência de 

produções que abarcassem a junção dos descritores. A “história oral” ou a “história 

da educação matemática”, quando buscadas isoladamente apresentam resultados 

expressivos de produção, porém voltados para outras áreas do conhecimento. 

Quando aliadas, esses resultados mostram-se tímidos. Isso se aplica também aos 

outros descritores, “história oral” e “formação de professores” e “história oral” e 

“história da matemática escolar”, o que nos evidencia uma forte lacuna de pesquisa 

nesse campo.    
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De maneira geral, na busca realizada no período entre 18 de julho a 06 de 

agosto de 2018, encontramos um total de 62 trabalhos para “história oral temática e 

história da educação matemática”, dos quais selecionamos 16 trabalhos que se 

aproximavam de nosso objeto (04 teses e 12 dissertações). Essa seleção obedeceu a 

critérios anteriormente estabelecidos por nós, no sentido de confluir os trabalhos com 

nosso objeto em outras palavras, priorizamos apenas as teses e dissertações que, em 

seus resumos, palavras-chave ou corpo dos textos, traziam termos iguais ou 

semelhantes aos quais trazíamos em nosso texto dissertativo.  

Para “história oral e formação de professores de matemática” foram 

encontrados 113 resultados, com apenas 06 seleções (01 tese, 01 dissertação e 04 

artigos) e, finalmente, para “história oral e história da matemática escolar” foram 101 

resultados com 05 seleções (02 dissertações e 02 artigos).   

 

3.3 - Exame das produções encontradas 

     

 Nessa etapa procuramos imprimir um caráter didático na análise do material. 

Para isso subdividimos em etapas, onde a segunda etapa se deu na classificação por 

ano de conclusão e por temática metodológica adotada, conforme tabelas abaixo:      

  

Tabela 03 - Distribuição das produções acadêmicas relacionadas à temática de história oral temática, 

história da educação matemática; história oral e formação de professores de matemática e história oral 

e história da matemática escolar no período 2013 a 2018. 

 Ano                      Teses                      Dissertações                Artigos                 Totais 

  2013                           1                                      3                                0                            4 
  2014                           1                                     3                                2                            6 
  2015                           0                                      5                                2                            7 
  2016                           0                                     2                                 0                            2 
  2017                            3                                     1                                1                             5 
  2018                           0                                     1                                1                            2 
  Totais                       05                                   15                              06                          26 

Fonte: Dados da Pesquisa 2018 

 
 Verificamos certa linearidade de produções, ao mesmo tempo em que 

percebemos uma produção escassa, se levarmos em consideração a dimensão da 

temática e dos bancos de dados pesquisados. Por se tratar de um tema de pesquisa 

abrangente, consideramos a existência de diversas lacunas nessa produção 

acadêmica.  
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A seguir apresentamos uma tabela que classifica os resultados da busca por 

procedimentos metodológicos adotados pelos respectivos pesquisadores.     

 
Tabela 04 - Classificação da produção acadêmica (dissertações e teses), de acordo com os 

procedimentos metodológicos indicados por seus autores. 

 
 Procedimento Metodológico                                                               Quantitativo                        % 

Pesquisa Qualitativa – Histórias de vida e formação                                   4                                 20% 

Pesquisa Qualitativa – História oral e formação de professores                10                               50% 

Pesquisa Qualitativa – História oral e análise narrativa                              2                                10% 

Pesquisa Qualitativa – História oral e práticas de ensino                            4                                20% 

Totais                                                                                                                   20                             100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 2018 

 

 Nesta tabela os autores definem suas produções com ampla predominância da 

abordagem qualitativa na pesquisa, o que nos leva a entender essa justificativa, pelo 

próprio caráter subjetivo dessa abordagem, principalmente quando vinculada à 

educação.  

 Nos procedimentos de pesquisa observados, há a predominância da história 

oral e a formação de professores, correspondente a 50% dos resultados da busca, 

seguidos de história oral e análise narrativa com 10% e história oral e práticas de 

ensino e histórias de vida e formação com 20% cada uma.  

 Procuraremos, mais adiante na análise dessas produções, caracterizar melhor 

o que os autores dizem a respeito de suas pesquisas no tocante a escolha teórico-

metodológica. Antes, porém, ilustramos a composição do presente levantamento pela 

descrição pontual dos traços mais significativos das pesquisas, conforme os quadros 

que se seguem.   

 A partir desses quadros podemos perceber a distribuição dos trabalhos 

acadêmicos, (teses, dissertações e artigos), que retratam a pesquisa sobre história 

oral, enraizada nos campos das histórias de vida, nas práticas de ensino e na 

formação de professores produzidas no último quinquênio.  
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Quadro 2 - Categorização da produção de acordo com sua estruturação científica – História oral e 
formação de professores 

 

Autor / Ano  Tema da 
pesquisa  

Instrumentos e 
técnicas de 

pequisa 

Instituição / 
Estado 

 

Procedimento 
metodológico 

 

Adriane Eloisa 
Cavamura / 

2017 

Formação 
continuada de 
professores de 
matemática da 
década de 2000: 

 Um olhar para o 
Centro de 
Educação 

Continuada em 
Educação 

Matemática, 
Científica e 
Ambiental 
(Cecemca) 

Depoimentos de 
professores, 

coordenadores e 
estagiários do 

Cecemca7 

UNESP /SP História oral e 
formação de 
professores 

Jean Sebastian 
Toillier / 2013 

A formação do 
professor (de 

matemática) em 
terras 

paranaenses 
inundadas 

Entrevistas 
realizadas com 

professores para 
saber como se 

deu a formação 
do professor de 
Matemática que 

atuou no 
Município de 
Itaipulândia / 

PR 
 

UNESP / SP História oral e 
formação de 
professores 

Flávia Cristina 
Gomes Flugge / 

2015 

Potencialidades 
das narrativas 

para a formação 
inicial de 

professores que 
ensinam 

matemática 

A análise 
das narrativas 

produzidas 
pelos estudantes 

disciplina 
Conteúdo, 

Metodologia e 
Prática do 
Ensino da 

Matemática do 
curso de 

Pedagogia da 
Unesp/Rio 

Claro 

UNESP / SP História oral e 
formação de 
professores 

Bruna Camila 
Both / 2014 

Sobre a 
formação de 

professores de 
matemática em 

Cuiabá – MT 
(1960-1980) 

Narrativas de 
alunos e 

professores das 
primeiras turmas 
de matemática, 
 do Instituto de 

UNESP / SP História oral e 
formação de 
professores 

                                                           
7 Centro de educação continuada em educação matemática, científica e ambiental da UNESP, campus 
Rio Claro. 
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Ciências e Letras 
de Cuiabá 

Williane Barreto 
Moreira / 2016 

“Minha terra 
tem palmeiras 
onde canta o 

sabiá...”: sobre o 
Projeto Inajá e a 

formação de 
professores no 

médio Araguaia 

Narrativas sobre 
a a formação de 
professores na 

região do Médio 
Araguaia  

UNESP / SP História oral e 
formação de 
professores 

Kátia Guerchi 
Gonzales / 2017 

Formar 
professores que 

ensinam 
matemática: 

uma história do 
movimento das 

licenciaturas 
parceladas no 

MS 

Entrevistas com 
pessoas que 
estiveram 

envolvidas com 
a idealização, 

criação e 
desenvolvimento 

desse modo de 
formação 

UNESP / SP História oral e 
formação de 
professores 

Marcelo Bezerra 
de Morais / 2017 

Se um viajante... 
Percursos e 

histórias sobre a 
formação de 

professores de 
matemática no 
Rio Grande do 

Norte 

Análise de vinte 
narrativas de 
como se deu a 
formação dos 

professores que 
ensinavam 

matemática no 
estado do Rio 

Grande do Norte 

UNESP / SP História oral e 
formação de 
professores 

Marinéia dos 
Santos Silva / 

2015 

Sobre a 
formação de 

professores das 
séries iniciais na 

região de São 
José do Rio Preto 
– SP na ocasião 

dos centros 
específicos de 

formação e 
aperfeiçoamento 

para o 
magistério 

Fontes escritas 
disponíveis e 
fontes orais e 

escritas a partir 
de 

entrevistas para 
compor uma 

narrativa 
histórica das 

situações 
particulares do 

contexto 
educacional 

paulista 

UNESP / SP História oral e 
formação de 
professores 

Fábio Bordignon 
/ 2016 

“Venha cá” e 
comece a ensinar 

matemática: 
uma 

história da 
formação de 

professores na 
região de 

Barreiras/Ba. 

Entrevistas com 
sete professoras 

sobre a formação 
de professores 
de matemática 

na região de 
Barreiras na 

Bahia 

UNESP / SP História oral e 
formação de 
professores 

Vinícius Sanches 
Tizzo / 2014 

A história oral 
como uma 
abordagem 

didático-
pedagógica na 

Narrativas orais 
de estudantes, 

futuros 
professores, de 

um curso de 

UNESP / SP História oral e 
formação de 
professores 
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disciplina 
política 

educacional 
brasileira de um 

curso de 
licenciatura em 

matemática 

licenciatura em 
matemática 

acerca da 
formação 
adquirida 

 

Esse primeiro quadro apresenta as pesquisas coletadas, que abordam a 

história oral e a formação de professores, num total de dez trabalhos, com 

diversificados temas e procedimentos, centrados nas entrevistas e narrativas dos 

depoentes. O primeiro trabalho pertencente a Cavamura, (2017), apresenta uma 

versão sobre a constituição e trajetória de um centro de educação continuada em 

educação matemática em que procurou compreender a educação continuada de 

docentes de matemática na década de 2000, apoiada nos pressupostos da história oral 

e também na análise de documentos escritos disponíveis, caracterizada como 

pesquisa qualitativa.  

 Toillier, (2013), Moreira, (2016) e Both (2014) trazem, em suas respectivas 

pesquisas, apontamentos e composições acerca da formação de professores em 

regiões metropolitanas e interioranas dos estados do Mato Grosso e Paraná. Segundo 

Toillier, (2013), “utilizamos a História Oral como metodologia de pesquisa para 

emergirmos perspectivas de como se deu a formação do professor de Matemática 

que atuou nesse município” (TOILLIER, 2013, p. 6). Essa premissa coaduna com o 

entendimento de Both, (2014), quando escreve que por meio da história oral 

podemos constituir narrativas que, aliadas às fontes escritas, permitem compor uma 

análise do problema. Essa autora pesquisa a formação de professores de matemática 

entre as décadas de 1960 a 1980 e se apoia também em narrativas de docentes e 

discentes de matemática das primeiras escolas de Cuiabá, MT.  

 Moreira, (2016), pesquisando a formação de professores de Matemática na 

região do Médio Araguaia, estado de Mato Grosso, entre 1980 e 1990 corrobora com 

as premissas acerca da metodologia, justificando seu trabalho com argumentos 

similares. Cabe ressaltar que esses três trabalhos compõem um mapeamento 

realizado por um grupo de estudos de história oral e educação matemática, o 
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GHOEM8. Também pertencentes ao mapeamento do GHOEM, incluem-se os 

trabalhos de Silva, (2015), e Bordignon, (2016), que em cada uma de suas respectivas 

searas de atuação pesquisaram a formação de docentes de matemática utilizando a 

história oral e as entrevistas como procedimento metodológico. 

 Flugge, (2015), investigou as potencialidades das narrativas da história oral 

como integradoras de um ensino problematizador. Para a autora “tal abordagem 

possibilitou a reflexão e discussão das colaboradoras por meio de suas memórias 

sobre experiências/vivências enquanto alunas, sobre a visão que têm de si em 

relação à matemática e seu ensino”. (FLUGGE, 2015, p. 7). Tizzo, (2014), abordou a 

história oral como uma abordagem didático pedagógica em uma disciplina de 

licenciatura em matemática.  

 Em seu entendimento “a história oral valorizou o contato de futuros 

professores com experiências narradas (por docentes em exercício) sobre situações 

escolares, colocando os licenciandos em um exercício de compreensão dos aspectos 

que as circundam” (TIZZO, 2014, p. 8). Por fim, as pesquisas de Morais, (2017), e 

Gonzales, (2017), constituídas como teses, abordam a formação de docentes a partir 

“das licenciaturas parceladas que habilitavam professores para ensinar matemática” 

(GONZALES, 2017, p. 8) e na formação de docentes de matemática no estado do Rio 

Grande do Norte, ambas ancoradas na história oral e narrativas com os envolvidos 

com essas formações.    

 
Quadro 3 - Categorização da produção de acordo com sua estruturação científica – História oral e 

práticas de ensino 
 

Autor / Ano  Tema da 
pesquisa  

Instrumentos e 
técnicas de 

pequisa 

Instituição / 
Estado 

 

Procedimento 
metodológico 

 

Marta Maria 
Maurício 

Macena / 2013 

Sobre formação 
e prática de 

professores de 
Matemática: 

estudo a partir 
de relatos de 

 Depoimentos de 
professores de 
Matemática do 

ensino 
secundário, 
atuantes nas 

UNESP / SP História oral e 
práticas de 

ensino 
 

                                                           
8 Grupo criado no ano de 2002 com intenção inicial de reunir pesquisadores em Educação Matemática 
que estivessem interessados em usar a História Oral como recurso metodológico. Atualmente há outra 
configuração, no sentido de incorporação de discussões sobre outras abordagens teórico-
metodológicas e que o interesse central do grupo é o estudo da cultura escolar e o papel da Educação 
Matemática nessa cultura. 
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professores, 
década de 1960, 

João Pessoa (PB). 

cercanias da 
década de 1960 

na cidade de 
João Pessoa (PB) 

Luzia de Fátima 
Barbosa 

Fernandes / 
2014 

Cenários do 
ensino de 

matemática em 
escolas rurais da 

cidade de 
Tanabi, SP  

Entrevistas com 
doze antigos 

professores das 
escolas rurais do 

município de 
Tanabi durante a 
segunda metade 

do século XX 

Unicamp História oral e 
práticas de 

ensino 

Viviane Clotilde 
da Silva / 2014 

Narrativas de 
professoras que 

ensinam 
matemática na 

região de 
Blumenau (SC): 
sobre as feiras 

catarinenses de 
matemática e as 

práticas e 
concepções 

sobre ensino e 
aprendizagem 

matemática   

Coleta, edição e 
estudo de 

quinze 
depoimentos de 

professoras 
atuantes no 

inicio da 
escolarização 

formal que 
tiveram 

envolvimento 
com as feiras de 
matemática ao 

longo de 25 anos 
desse evento 

UNESP / SP História oral e 
práticas de 

ensino 

Washington 
Campos 

Marques / 2013 

Narrativas sobre 
a prática de 
ensino de 

matemática 
de professores 

dos anos iniciais 
do Ensino 

Fundamental 

Narrativas de e 
sobre 

docentes dos 
anos iniciais e de 
suas práticas de 

ensino de 
Matemática de 
Rio Claro, SP 

UNESP / SP História oral e 
práticas de 

ensino 
 

 

 As pesquisas que versaram sobre história oral e práticas de ensino, no total de 

quatro, trouxeram narrativas como mecanismo de expressão principal de pesquisa. A 

tese de Macena (2013), trouxe depoimentos de professores de Matemática do ensino 

secundário, na década de 1960 na cidade de João Pessoa (PB), relativo ao ensino da 

matemática. Elementos como a campanha CADES9, exames de suficiência, o MMM10 

e a atuação da SUDENE11 no âmbito educacional foram apresentados, indicando 

ainda aprofundamento dessa pesquisa para melhor desvelamento da temática 

formação e prática de professores de matemática. 

                                                           
9 Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário. 
10 Movimento da Matemática Moderna surgido na década de 1960.  
11 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 
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 Marques, (2013), apresentou uma dissertação que levanta questões inerentes 

às práticas de professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. O autor conclui que “o ensino de matemática praticado por essas 

professoras está, em boa parte, pautado nas ideias que puderam (e podem) fazer da 

matemática e do seu ensino a partir dos seus processos de formação ou de suas 

vivências no ambiente escolar, este marcado pela carência de apoio organizacional, 

material e pessoal” (MARQUES, 2013, p. 7). Já Silva, (2014), objetivou “apresentar e 

analisar narrativas que, em seu conjunto, permitiram atribuir significado a 

concepções e práticas atualmente vigentes, relacionadas ao ensino e à aprendizagem 

de Matemática nos Anos Iniciais, em escolas do estado de Santa Catarina” (SILVA, 

2014, p. 8). Utilizando da história oral a autora procurou compreender aspectos das 

concepções sobre a Matemática e como se desenvolve seu ensino e aprendizagem nas 

escolas e, ao mesmo tempo, traçando uma Historiografia das Feiras Catarinenses de 

Matemática.  Utilizou, para isso depoimento de quinze docentes. 

 Por fim, nesse procedimento de história oral e práticas de ensino, 

apresentamos a dissertação de Fernandes, (2014), que utilizou a história oral como 

método de pesquisa e estudou práticas de ensino e aprendizagem da matemática nas 

séries iniciais do ensino fundamental de escolas rurais de Tanabi-SP e procurou 

correlacionar as apropriações da Matemática Moderna entrecruzada com os 

pressupostos da Escola Nova.       

 

 Quadro 4 - Categorização da produção de acordo com sua estruturação científica – História oral e 
análise narrativa 

 

Autor / Ano  Tema da pesquisa  Instrumentos e 
técnicas de 
pesquisa 

Instituição / 
Estado 

 

Procedimento 
metodológico 

 

Anderson 
Afonso da 

Silva / 2013 

Narrativas de 
professores de 

matemática sobre 
seus 

enfrentamentos 
cotidianos 

Entrevistas com três 
professores do 

Ensino Médio sobre 
o cotidiano do 
professor de 
matemática 

UNESP / SP História oral e 
análise narrativa 

de narrativas 

Claudinéa 
Soto da Silva 

/ 2018 

Escolas rurais 
como espaços 

formativos: vozes 
de professores que 
atuaram na região 

de Borebi/SP 

Realização de  seis 
entrevistas com 
professores que 

atuaram em escolas 
rurais na região de 

Borebi- SP. 

UNESP / SP História oral e 
análise narrativa 

de narrativas 
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O procedimento metodológico história oral e análise narrativa apresentou dois 

trabalho, ambos dissertação de mestrado. Silva (2013) investigou narrativas de 

professores de matemática sobre seus enfrentamentos cotidianos. Para o autor a 

análise das narrativas possibilitou construir “uma trama argumentativa a partir das 

experiências narradas pelos professores colaboradores, apresentando e discutindo 

seus enfrentamentos cotidianos” (SILVA, 2013, p. 6). Elenca como destaques o 

despreparo para lidar com alunos com algum tipo de necessidade especial e com a 

educação sexual, que provoca alterações na prática pedagógica.  

 O segundo trabalho, da pesquisadora Silva, (2018), objetivou tecer 

compreensões sobre escolas rurais como espaços de formação no interior paulista nos 

anos 1980. A autora aponta “elementos relevantes que foram tematizados como a 

formação de professores nestes espaços, a utilização de livros didáticos, a 

multisseriação, a municipalização do ensino, a urbanização da educação na região de 

Borebi-SP” (SILVA, 2018, p. 6). Conclui ser uma importante pesquisa para a História 

da Educação Matemática no Brasil.   

 
Quadro 5 - Categorização da produção de acordo com sua estruturação científica – História oral e 

histórias de vida e formação 
Autor / Ano  Tema da 

pesquisa  
Instrumentos e 

técnicas de 
pequisa 

Instituição / 
Estado 

 

Procedimento 
metodológico 

 

Marcio Benício 
de Sá Ribeiro / 

2015 

Uma visão do 
ensino da 

matemática na 
escola de 

aplicação da 
UFPA nas 

décadas de 1970 
e 1980 a partir 
das narrativas 

de seus 
professores 

Entrevistas com 
antigos 

professores da 
escola de 

aplicação da 
UFPA 

UFPA/ PA Histórias de 
vida e formação 

Juliana 
Aparecida 

Rissardi Finato / 
2015 

Uma viagem 
pela educação 

nas cercanias da 
década de 1980: 
a implantação 
da proposta 
curricular de 

matemática do 
estado de SP 

Depoimentos de 
professores que 
vivenciaram a 

implantação da 
proposta 

curricular para 
ensino de 

matemática em 
SP em 1988 

UNESP/ 
SP 

Histórias de 
vida e formação 

Maria Soares da 
Silva Teixeira / 

2015 

Histórias de 
vida de 

professoras de 

Entrevista com 4 
colaboradoras 
para perceber 

UESB / BA Histórias de 
vida e formação 
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ciências 
biológicas em 
Guanambi – 

Bahia 

como os 
professores de 
Ciências, dos 
anos finais do 

ensino 
fundamental, 

das escolas 
públicas do 

município de 
Guanambi, se 

forjam na 
profissão. 

Mercedes da 
Matte da Silva / 

2017 

Vidas que fazem 
história no 
ensino de 

matemática: as 
trajetórias de 

formação 
profissional e as 

tecnologias 

Narrativas de 
professores de 
matemática do 
estado do RS 

para 
compreender 

seu pensamento 
e sua prática 
pedagógica  

PUC /RS Histórias de 
vida e formação 

 

 Das quatro pesquisas que versam sobre as histórias de vida e formação, 

Ribeiro (2015) investigou o desenvolvimento do ensino de matemática através da 

prática de professores. O autor entende, em sua dissertação, que foi possível 

“constituir uma representação do passado a respeito da história da educação 

matemática” (RIBEIRO, 2015, p. 8). Enfatiza também que foi possível descortinar o 

passado ainda não investigado. Finato (2015), pesquisando a implantação da 

proposta curricular de matemática do estado de São Paulo, na cidade de Bauru, nos 

leva a um entendimento sobre os enfrentamentos do professor paulista em relação a 

essa proposta. Também se trata de uma dissertação e, para a autora, essa proposição 

“representou uma oposição, ao menos teoricamente, aos pressupostos do movimento 

da matemática moderna” (FINATO, 2015, p. 9). Elenca as dificuldades de 

implantação de uma política curricular sem as devidas considerações dos docentes, 

seus valores e sua cultura.  

 Silva (2017), apresenta e analisa, em sua tese, as narrativas dos docentes de 

matemática do Rio Grande do Sul na compreensão do seu pensamento e prática 

pedagógica. A autora argumenta que “os professores organizaram e refizeram seus 

caminhos pessoais e profissionais sob o estímulo de seus projetos de identidade e de 

suas relações com as tecnologias” (SILVA, 2017, p. 13). Expõe sobre como os 
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primeiros professores de Matemática do Brasil se formaram e também aponta para o 

aparecimento do modelo de docente dessa disciplina. Por fim, Teixeira (2015), 

pesquisando sobre as histórias de vida dos docentes de ciências biológicas na cidade 

de Guanambi na Bahia, questiona como esses docentes se forjam na profissão em 

correlação com suas bases formativas. Indica a necessidade de “articulação entre 

formação, carreira e trabalho docente no processo de ser e fazer a educação” 

(TEIXIERA, 2015, p. 10). O destaque deste trabalho volta-se à melhoria das condições 

de trabalho, da valorização salarial e social como pressupostos para a mudança da 

docência.  

 A seguir apresentamos os artigos científicos coletados que foram resultados de 

estudos bibliográficos e pesquisas de campo sobre a história oral, a formação de 

professores de matemática e a história da matemática escolar no Brasil.  

 
Quadro 6 - Categorização da produção de acordo com sua estruturação científica – Artigos Científicos. 

Autoria Título Local Ano da 
publicação 

Palavras chave 

COSTA, David 
Antonio da. 

Alguns elementos da 
história da educação 

matemática no estado 
de SC no século XX: a 
aritmética nos grupos 

escolares 

Revista 
história e 

educação -
Porto Alegre, 

RS 

2014 Aritmética; grupo 
escolar; 

legislação. 

BORGES, Rosimeire 
Aprecida Soares; 

DUARTE, Aparecida 
Rodrigues; CAMPOS, 

Tânia Maria 
Mendonça  

A Formação de 
Educador Matemático 
Ubiratan D’Ambrósio: 
trajetória e memória    

Revista 
Bolema, Rio 

Claro, SP 

2014 Educação 
Matemática; 

História de vida; 
formação 
docente. 

SILVA, Viviane 
Clotilde da; 

GARNICA, Antonio 
Vicente Marafioti 

Mostruário de práticas: 
considerações sobre a 

formação e a 
atuação de professores 

dos Anos Iniciais a 
partir das Feiras 
Catarinenses de 

Matemática 

Revista 
Bolema, Rio 

Claro, SP 

2015 Educação 
Matemática; 

Feiras de 
matemática; 

Práticas escolares 
dos anos iniciais 
da escolaridade 

formal; narrativas 
[ 

ALMEIDA, Shirley 
Patricia Nogueira; 

GOMES, Maria Laura 
Magalhães  

O processo de formação 
de professores no curso 

de matemática da 
Faculdade de Filosofia, 

Ciências 
e Letras de Montes 

Claros – MG (1968-1978) 

Revista 
história e 

educação -
Porto Alegre, 

RS 

2017 Formação de 
professores de 
Matemática; 
história oral; 

história do curso 
de Licenciatura 
em Matemática 
da Unimontes. 

 



69 
 

GOMES, Larissa Pinca 
Sarro; MIORIM, Maria 

Angela 
 

Práticas Escolares de 
Matemática no Instituto 

Nossa Senhora da 
Piedade em Ilhéus: 

desafios para a 
educadora baiana 

Martha Dantas 

Revista 
Bolema, Rio 

Claro, SP 

2015 Práticas Escolares. 

Cultura Escolar. 
História Oral. 

História da 

Educação 

Matemática. 

ANDRADE, Mirian 
Maria; SACHS, Línlia 

“Obrigada por ter 
apresentado a História 

Oral”: propostas 
desenvolvidas e 

analisadas em um curso 
de Licenciatura em 

Matemática 

Revista 
Bolema, Rio 

Claro, SP 

2018 Formação Inicial 
de Professores. 
Narrativas. Sala 
de aula. PIBID. 
História Oral 

 

Muitos desses artigos, acima expostos, correspondem às dissertações e teses 

apresentados nos quadros anteriores, o que nos levou a opção de suprimir a síntese 

acerca dos mesmos, para não tornar o texto repetitivo. 

 

3.4 - Considerações sobre as produções 

 

 Nesses vinte e seis trabalhos apresentados identificamos algumas 

contradições, relativas ao estabelecido quando da seleção das palavras-chave com a 

descrição do trabalho em si. Como exemplo citamos o exposto na tabela 1 que 

apresenta apenas dois trabalhos (1 tese e 1 dissertação) vinculados à formação de 

professores na primeira etapa da busca, mas que revelou um número muito maior 

quando do aprofundamento da leitura de seus resumos e capítulos metodológicos. O 

processo inverso ocorreu com “história oral temática e história da educação 

matemática” quando da leitura das obras deu lugar a pesquisas de práticas de ensino 

e histórias de vida e formação. 

 Contudo, é relevante salientar que a educação matemática é campo científico 

com várias linhas de investigação, dentre elas, aquelas que abordam as práticas de 

ensino e formação de professores.   

 Entendemos ser esse um fato curioso, que demonstra ausência de alinhamento 

naquilo que os autores definem nos títulos das obras, nas palavras-chave descritas 

nos resumos das mesmas, com a opção teórico-metodológica desenvolvida. Nesse 

sentido, nem sempre aquilo que fora escrito no título está refletido no resumo e no 
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próprio capítulo metodológico, o que exigiu de nós, em grande parte dos trabalhos, 

um exame mais aprofundado das obras, no tocante aos procedimentos de pesquisa 

(instrumentos e técnicas) utilizados, no conhecimento dos sujeitos da pesquisa e na 

análise dos dados obtidos.  

 Outro fato de destaque no quadro I fora a percepção da predominância de 

80% dos trabalhos estarem vinculados a mesma instituição (a Universidade Estadual 

Paulista – UNESP/SP) e estarem descritos como parte integrante de um projeto 

maior vinculado ao Grupo de Pesquisa História Oral e Educação Matemática 

(GHOEM) que tem por objetivo realizar um mapeamento sobre a formação e atuação 

dos professores de matemática no Brasil, utilizando para isso da história oral como 

metodologia de pesquisa. Apesar da envergadura e importância acadêmica desse 

grupo e da relevância das pesquisas dali oriundas, entendemos existir, nessa seara, 

um amplo espaço para aprofundamento dos estudos. 

 Nossa indicação, dessa maneira, trata-se, portanto, de um viés metodológico 

específico, com potencialidade de intensificação e campo de pesquisa farto, o que 

traria excelentes contribuições para o meio acadêmico. Reiteramos que não tivemos 

por intenção analisar profundamente as produções, pois cremos que um estado do 

conhecimento é uma pesquisa bibliográfica que não pormenoriza essas produções e 

trabalhos.     

 Cremos fielmente que o presente trabalho cumpriu seu objetivo de apresentar 

as lacunas existentes na pesquisa sobre a história oral e suas ramificações com a 

educação matemática, com a formação de professores e com a matemática escolar no 

Brasil. Nesse sentido, concluímos que, embora inexista um conhecimento total acerca 

dos estudos listados no estado da arte, as reflexões aqui desenvolvidas ajudaram a 

continuidade de nossa pesquisa, pois proporcionaram compreender como os 

pesquisadores têm pensado seus objetos em suas respectivas academias e como têm 

refletido, discutido e publicado os resultados de seus estudos.  

 Também contribuiu grandemente por nos fazer entender que jamais teríamos 

controle sobre nosso objeto de investigação, se tentássemos delimitá-lo, balizando-o a 

outras produções. Percebemos a existência de um campo vasto para o 

aprofundamento dessas pesquisas e, nesse sentido, colocamos a nossa contribuição, a 
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partir do que vimos, lemos e pesquisamos. A continuidade se dará no sentido de 

apresentar, no lócus específico de nossa investigação, as narrativas construídas pelas 

professoras em torno do saber matemático e de sua importância na organização dos 

conteúdos e saberes da área, compreendendo como a história da matemática pode 

ser contada a partir das histórias e formação das professoras que ensinaram 

matemática nos grupos escolares da cidade de Poções, BA.     
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4. HISTÓRIA, MEMÓRIA, HISTÓRIA ORAL, HISTÓRIA ORAL TEMÁTICA... 

Das nossas opções de olhar a realidade 

 

A história é reconstrução sempre problemática e 
incompleta do que não existe mais. A memória um 
fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno 
presente; a história, uma representação do passado. 
 
 

Pierre Nora, 1993. 
 

 A compreensão do fazer humano, como produtor de cultura através de sua 

ação, e sua interação com o meio que o cerca, deixando sua marca no mundo leva-

nos a compreender também a história como um produto. O estudo da história, nesse 

contexto, deve admitir que ela é concebida e construída através de marcas trazidas ao 

presente pelo passado, diferenciando, sobremaneira esses aspectos daqueles da 

memória. A memória é viva e constante. Os traços históricos que, pela ação dos 

historiadores, se tornarão fatos históricos não se confundem com os traços da 

memória. São, por assim dizer, dissociáveis entre si.   

 Nessa conjuntura histórica, devemos, dessa maneira, chamar a atenção para a 

diferenciação entre os conceitos de história e memória, os quais representam pontos 

basilares deste nosso trabalho dissertativo e que, portanto, devem ser melhor 

explicitados. O grande historiador contemporâneo francês, Pierre Nora, nos leva à 

reflexão que uma das características mais marcantes das sociedades atuais reside no 

temor pelas mudanças, levando os homens a se tornarem uma espécie de 

historiadores de si mesmos. O medo das transformações faz com que, nas palavras 

de Nora, (1993), torne cada objeto, cada lembrança, cada fato potencializador de 

memórias. Trata-se de uma história primada pela incompletude, que depende do 

trabalho formal do historiador, para apresentar as marcas do passado, e elaborá-las 

por meio do raciocínio.  

 O resgate dessas marcas constitui um trabalho cuidadoso, amplo, minucioso e 

sobremaneira crítico onde a história é ressignificada, aprofundada e alargada. No 

campo da informalidade, da subjetividade humana corriqueira das pessoas comuns, 
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tais cuidados não parecem existir. O referido autor exprime sua preocupação na 

tomada da memória, pelas pessoas como aspecto da história, dela dependente, com a 

crescente imposição do ato de lembrar, embora saibamos que elas, história e 

memória, não se misturem.       

 Com essas premissas básicas, iniciamos o presente capítulo, intencionando 

descortinar aspectos da história, da memória e da história oral como possibilidade 

metodológica, objetivando correlacionar esses conceitos com nosso próprio trabalho.     

 Enquanto corroboramos com Nora (1993), a respeito da problemática e 

incompleta reconstrução que a história se propõe a fazer a despeito da atualidade e 

presença constante da memória, devemos também considerar o caráter múltiplo 

dessa memória, ou aquilo que Maurice Halbwachs, chama de memória coletiva. 

Halbwachs (2004), amplia a diferenciação entre história e memória ao atribuir a essa 

última uma especificidade significativa: a memória não é individual, mas coletiva, 

pertencente aos muitos e diversificados grupos humanos existentes. 

 Temos, então o enraizamento de nossa pesquisa, fundamentado na história e 

na memória. A história, afunilada para a história oral temática, que se apresentou 

para nós através dos depoimentos das professoras colaboradoras e que estão ligados 

aos traços da memória dessas mesmas depoentes, embora, novamente ressaltamos 

nossa ciência de que ambas sigam caminhos distintos.  

 

4.1 - A abordagem qualitativa em diálogo com a memória dos sujeitos  

 

 A pesquisa qualitativa possui um viés altamente interacionista. Através da 

interação, da troca e do compartilhar de saberes e conhecimentos há o desvelamento 

das questões propostas para esse tipo de pesquisa. É o fazer ação, em sua origem, 

que não se apega a padrões estáticos, numéricos e/ou fixos, e se apresenta em 

construção e aprofundamento. Nas palavras de Garnica (2001, p. 42), “a pesquisa 

qualitativa, concordamos, é um meio fluido, vibrante, vivo e, portanto, impossível de 

prender-se por parâmetros fixos, similares à legislação, às normas, às ações 

formalmente pré-fixadas”. Partindo desse pressuposto construímos o presente texto 

dissertativo. 
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Realizamos de uma pesquisa educacional, de abordagem qualitativa, com 

enfoque metodológico centrado na história oral temática que investigou a história da 

matemática escolar, contada a partir da vida profissional e formação dos professores 

dos grupos escolares da cidade de Poções na Bahia, em um período específico (1942 – 

1971). Essa é, portanto a questão norteadora da pesquisa, constituída como nossa 

inquietação principal e considerada como fruto da subjetividade humana, que é 

responsável pelas impressões e sentimentos dos “atores” da pesquisa, aqui 

elencados.  

Embora saibamos que nossa problemática seja eminentemente temática, ou 

seja, centrada em aspectos da vida profissional e da formação das professoras 

colaboradoras, ligadas ao ensino da matemática, consideramos que inevitavelmente a 

memória se apresente, em suas diversas expressões, marcando os depoimentos. 

Porém, lembramos que nossa opção metodológica está assentada na história oral, o 

que nos leva a considerar, em nosso texto, aquilo que o homem tem de mais natural, 

a contação de suas histórias, de verbalização de suas experiências. Portelli, (1996, p. 

60), escreve que “o principal paradoxo da história oral e das memórias é, de fato, que 

as fontes são pessoas, não documentos”. As pessoas, em nosso caso específico, um 

grupo de cinco mulheres, mães, ex-professoras, sujeitos subjetivos apresentou para 

nós uma gama de memórias, que foram lembradas e narradas. Nossa tarefa foi de, 

por intermédio da história oral, investigar e compreender o passado por meio dessas 

memórias, sem confundir-nos, umas às outras, sem misturá-las.  

  Nora, (1993), auxiliou sobremaneira nossa tarefa, estabelecendo a 

diferenciação entre história e memória. Para esse autor, 

 

Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência 
que tudo opõe uma à outra. A memória é a vida, sempre carregada 
por grupos vivos e, nesse sentido ela está em permanente evolução 
[...] A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do 
que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo 
vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado. 
(NORA, 1993, p. 9). 

 
 

 Nesse sentido, história e memória são conceitos que não se unem, por serem 

antagônicos. Na presente pesquisa, que definimos como qualitativa, há a 
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consideração dessa premissa, pois o trabalho potencializou o adentramento no 

campo de pesquisa, a produção e análise de dados, e a centralização dos sujeitos, 

subjetivos por excelência, como fazedores da pesquisa junto com o pesquisador. 

Nesse sentido, a opção pela pesquisa qualitativa foi diretamente ao encontro com a 

escolha metodológica da história oral, porque dialogaram entre si, no estudo do 

objeto, na interação entre esses sujeitos, que fazem e refazem suas histórias e 

produzem cultura.  

Nesse contexto, não deixamos de considerar em nosso percurso investigativo, 

o absoluto e o relativo, apresentados por Nora, (1993), para se referir à memória e a 

história, respectivamente. Para esse autor, “a memoria é sempre suspeita para a 

história, cuja verdadeira missão é destruí-la e a repelir. A história é a deslegitimação 

do passado vivo” (NORA, 1993, p. 9). Entretanto tentamos “conviver” com esse 

antagonismo, no sentido de extrair das narrativas das nossas depoentes e de sua 

rememoração elementos significativos para a constituição temática do trabalho, por 

meio da história oral.  

 De um modo geral, foi estabelecido para esse trabalho, as considerações de 

Gonzaga, (2006), quando escreve que a pesquisa qualitativa proporciona um agir 

mais natural, procurando entender as pessoas a partir da referência delas mesmas, 

afastando, na medida do possível, as crenças do pesquisador da perspectiva do 

trabalho. Dessa maneira, a pesquisa qualitativa está próxima ao mundo empírico e os 

pesquisadores dão ênfase a sua validez. Essa proximidade se justifica nesse trabalho 

ao propormos um diálogo da pesquisa qualitativa, com a história oral e com a 

memória dos sujeitos investigados.   

 

4.2 - Subjetividade e memória coletiva na perspectiva do contexto investigado  

 

 Já ressaltamos o caráter subjetivo do trabalho com a história oral e com a 

perspectiva das narrativas das professoras colaboradoras desta pesquisa. Essa 

subjetividade se assentou para nós, a partir dos estudos de Portelli, (1996), e fez 

emergir o que esse autor denomina de significado da experiência através dos fatos, 

ou seja, o ato de narrar, de contar partes da trajetória, da experiência, já se constitui, 
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nele mesmo, uma interpretação, feita tanto pela entrevistada, quanto pela 

entrevistadora. Os argumentos e os fins do discurso acabam por se confundir.  

 De maneira geral, as narrativas de nossas professoras colaboradoras, todas 

elas ex-professoras, foram carregadas de simbologia, de saudosismo e de auto-

afirmação enquanto educadoras. Os gestos, as lembranças, as emoções, as condutas 

narradas, entre outros, exprimem um recorrer à memória, materializada nas falas e 

nos discursos. É a subjetividade e a memória, juntas e postas em prática. São sujeitos 

sócio-histórico-culturais que carregam em si lembranças. Essas foram narradas, 

fazendo extrapolar as afetividades, as alegrias, o carinho, mas também as agruras e 

as dores da profissão docente em suas respectivas épocas.   

 Compreendemos que, mesmo do ponto de vista de produção de narrativas 

individuais, temos a indicação de memória coletiva, tanto nas singularidades, quanto 

nas diferenças entre as experiências narradas, com enfoque específico na memória, 

mas, também, na evocação de “lembranças de grupo”. A esse respeito, Halbwachs, 

(2006), escreve que o indivíduo atua como elemento de um grupo no ato de 

rememorar. Para esse autor,     

 
Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 
outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 
envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque 
jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam presentes, 
materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco 
certa quantidade de pessoas que não se confundem. (HALBWACHS, 
2006, p. 26). 

 
 É uma assertiva que nos permite entender que a memória particular do 

indivíduo, está inclusa num universo maior de memórias: as do grupo. Dessa 

maneira, as memórias individuais são apenas partes, frações de uma memória maior, 

pertencente ao grupo social. Esse grupo social, embora não homogêneo, apresenta 

enormes semelhanças, pois as condições materiais e econômicas, de vida, de família, 

etc. foram evocadas com elementos muito próximos entre si.   

 A esse respeito, Portelli, observa, 

 
De fato, os textos - tanto os relatos orais como os diálogos de uma 
entrevista - são expressões altamente subjetivas e pessoais, como 
manifestações de estruturas do discurso socialmente definidas e 
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aceitas (motivo, fórmula, gênero, estilo). Por isso é possível, através 
dos textos, trabalhar com a fusão do individual e do social, com 
expressões subjetivas e práxis objetivas articuladas de maneira 
diferente e que possuem mobilidade em toda narração ou entrevista. 
(PORTELLI, 1996, p. 62). 

 

 Vimos nas narrativas que as dificuldades de nossas depoentes, na condução 

da professoralidade, no trato com os alunos, na relação com as famílias dos 

educandos, no planejamento escolar foram rememoradas de maneira muito parecida, 

unindo, de certa maneira, o individual ao grupo, bem como as trajetórias pessoais de 

cada uma delas, que também seguiram o mesmo padrão.     

 Halbwachs, (2006), nos instiga a perceber e a ler as memórias individuais de 

cada colaboradora, aquelas compartilhadas e mesmo aquelas não expressas, mas que 

são identificáveis, pois pertencem ao grupo. Essa premissa justifica a escolha 

procedimental pelas entrevistas, que focalizam um único indivíduo, mesmo que essa 

pessoa pertença a um grupo social, como no caso das professoras e suas respectivas 

escolas. Dessa maneira, tanto os fatos corriqueiros, recorrentes e gerais são 

importantes, quanto as singularidades e particularidades da experiência narrativa de 

cada colaboradora serviram enormemente para o desvelar desta pesquisa. 

  

4.3 - A história e a historiografia: nosso olhar para a realidade  

 

As considerações que fazemos acerca do exposto nas seções anteriores sobre 

memória e memória coletiva nos indicaram a necessidade de refletir e explanar mais 

detalhadamente onde estaria colocada a história e a historiografia em nosso contexto 

de pesquisa, afinal “a memória é um absoluto, e a história só conhece o relativo” 

(NORA, 1993, p. 9). Essa correlação é sempre antagônica e conflituosa, exigindo 

melhor clareza.   

Gonzales, (2017), explana os desafios e as dificuldades na pesquisa, nos 

estudos, e na contação de histórias relativas ao passado. Para essa autora “sua 

preocupação não era com a história verdadeira – até mesmo porque para o grupo a 

que pertencia e para ela mesma, a verdade é “algo” que atribuímos às coisas” 

(GONZALES, 2017, p. 15). Mesmo que admitisse que a verdade, para a história, 
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dependeria de uma correlação entre passado e presente, seria necessário adotar um 

caráter de razoabilidade naquilo que escreveu, considerando esse equilíbrio entre 

tempos diferentes, onde pudesse ser cientificamente aceito. Mas, mesmo assim, 

diante de vestígios do passado, como livros, textos e objetos, não conseguia dar 

prosseguimento em sua tarefa de contar a história, de se inserir numa época por ela 

não vivida. Essa é também, sem dúvida, nossa dificuldade.  

Marc Block, (2001, p. 52) escreve que “a própria ideia de que o passado, 

enquanto tal, possa ser objeto de ciência é absurda”. Considerado uma das maiores 

autoridades na ressignificação do uso e dos estudos históricos, Block nos leva a 

compreender, que é o homem o centro de estudo da história, e não os fatos e/ou 

acontecimentos passados.    

 O historiador elege o homem como ator principal do processo histórico, a 

despeito de fatos e acontecimentos e, a partir disso, tanto a história, como a própria 

historiografia, dedicam-se a analisar a presença humana, remetendo seus achados ao 

presente, ao contexto atual. 

A correlação entre passado e presente lança, para o entendimento das 

finalidades do estudo histórico, ou seja, as verdades que atribuímos a esse passado, 

recente ou longínquo, dependem de nossa interpretação, que estão intimamente 

atreladas a nossos conceitos e valores desenvolvidos no presente.   

 Dentro dessa conjuntura temos que dar destaque às fontes históricas. As 

fontes são os elementos que possibilitarão o estudo. Sem fontes a pesquisa torna-se 

vazia. Saviani, (2004), explica que as fontes da pesquisa histórica são sempre 

construções humanas, ou seja, foram sempre produzidas por homens e mulheres no 

tempo, por isso elas são basilares na compreensão do problema.  

As fontes são, de fato, pontos de partida, e importantíssimas na pesquisa 

histórica. Elas constituem base para a historiografia e, independentemente de sua 

categoria, (escritas ou orais), são produções dos homens. Na história oral as fontes, 

sempre oriundas de relatos orais, são previamente pensadas pelo pesquisador. De 

acordo com Saviani, (2004), de maneira totalmente intencional, pois será base de 

apoio para sustentar a pesquisa, “com isso, ao mesmo tempo em que construímos as 
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fontes de nosso próprio estudo, as disponibilizamos também para eventuais estudos 

futuros” (SAVIANI, 2004, p. 31).  

A historiografia, assim, acaba por alargar e enriquecer seu acervo e, ao mesmo 

tempo, fornece elementos ao historiador para dar sentido, através das fontes, ao 

passado/presente, numa relação de atemporalidade, onde o passado acaba 

dependendo do presente. É nessa premissa que vimos a aproximação de nosso 

trabalho, pois estamos considerando que o conhecimento do passado, através dos 

depoimentos produzidos por nossas entrevistadas, são progressos, aperfeiçoados 

para o nosso presente.  

Apropriamo-nos de um dos elementos constituintes da história: sua 

incompletude, na medida em que consideramos que aquelas mulheres, por seus 

relatos e memórias expressas, acabaram por forjar a história à qual nos propusemos 

contar. O caráter incompleto da historiografia, ao mesmo tempo que nos aproximou, 

também nos distanciou, quando dialogou com a “verdade”, explicitada por 

Gonzales, (2017), ou quando levantou barreiras (in) compreensivas, entre aspectos do 

passado e do presente.  

De qualquer maneira, vimos nossa pesquisa oriunda e refletida nos aspectos 

históricos e historiográficos, pois foi eminentemente voltada para pessoas, mulheres, 

mães, professoras, como centro do nosso estudo e escritoras de suas próprias 

histórias. 

    

4.4 - A história oral como possibilidade metodológica 

 

 Apresentamos a história oral como uma possibilidade metodológica, de 

desvelamento de histórias de vida e narrativas pessoais, baseados na premissa acima 

que correlaciona aos homens, sua dinâmica e sua subjetividade. Consideramos que 

nossos questionamentos se assentam num projeto que considera o relato oral como 

central na busca das respostas dessas indagações e que as narrativas constituintes 

dessa opção metodológica devem estar no centro de nossa análise.  

Thompson, (1992, p. 45), afirma que “a história oral é tão antiga quanto a 

própria história. Ela foi a primeira espécie de história”. Esse historiador é 
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considerado o precursor dessa metodologia pelas contribuições e autoridade em que 

discute sobre o assunto. Thompson, (1992), indica que, até ao final da Idade 

Moderna, em 1789, com a Revolução Francesa, os relatos orais constituíam uma fonte 

de acesso à história tão relevante quanto os documentos escritos. Entretanto, desse 

período em diante, começou a perder importância frente aos acontecimentos sempre 

documentados da Idade Contemporânea. A história escrita se sobrepunha à história 

oral em validade daquilo que se escrevia e se registrava, manifestando um caráter de 

validade somente à escrita.  

A história oral manifestou-se, desde o começo, como um recurso para dar voz 

àquelas pessoas que até então haviam permanecido no anonimato, ocultas pela 

história. O propósito da história oral ampliou-se, como resposta aos diversos 

movimentos sociais da época, favorecendo dessa forma um vasto crescimento do 

interesse dos historiadores pelas experiências e registros das vozes historicamente 

ocultas. 

Esse interesse permanece até final do século XX, e nas primeiras décadas do 

seculo XXI, oportunizando aos historiadores aliar os pressupostos da historia oral 

com os documentos escritos, possibilitando, como afirma Thompson, (1992), uma 

ressignificação cultural do documento escrito e também da própria história, 

potencializando os relatos orais.  

Trata-se de dar voz e ouvidos aos sujeitos, muitas vezes excluídos do registro 

da história formal, e estabelecer com ele uma troca experiencial, perceptiva, e de 

memória entre pesquisador e pesquisado.    

Nesse sentido filiamo-nos também à interpretação de Alberti, (1989), quando 

afirma que a história oral, 

 

Consiste, então, de um método de pesquisa (histórica, antropológica, 
sociológica [...]) que privilegia a realização de entrevistas com pessoas 
que participaram de, ou testemunharam acontecimentos, conjunturas, 
visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo. 
Trata-se de estudar acontecimentos históricos, instituições, grupos 
sociais, categorias profissionais, movimentos etc. [...]) (ALBERTI 1989, 
p. 52). 
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Recuperar registros do passado, através de outras fontes, não oficiais e 

constituídas entre sujeitos comuns, que através do diálogo e da experiência 

aproximaram-se de um objeto de estudo comum, constitui para nós o cerne desta 

pesquisa. Reiteramos que nossa escolha pela história oral não visa a construção de 

“outras verdades” ou de contestação de quaisquer outros tipos de registros 

históricos, mas mostrar a existência de outros pontos de vista, de outra compreensão 

sobre fatos vividos em que o sujeito narrador foi o ator principal.   

Sobre essa característica de pessoalidade da história oral, enquanto 

procedimento metodológico, Thompson, (1992), argumenta que ela também,   

 

Estimula professores e alunos a se tornarem companheiros de 
trabalho. Traz a história para dentro da comunidade e extrai a 
história de dentro da comunidade. Ajuda os menos privilegiados, e 
especialmente os idosos, a conquistar dignidade e autoconfiança. 
Propicia o contato – e, pois, a compreensão – entre classes sociais e 
entre gerações. E para cada um dos historiadores e outros que 
partilhem das mesmas intenções, ela pode dar um sentimento de 
pertencer a determinado lugar e a determinada época. Em suma, 
contribui para formar seres humanos mais completos. Paralelamente, 
a história oral propõe um desafio aos mitos consagrados da história, 
ao juízo autoritário inerente a sua tradição. E oferece os meios para 
uma transformação radical no sentido social da história. 
(THOMPSON, 1992, p. 44). 

 

A formação de seres humanos mais completos é entendida por nós como um 

processo que inverte a lógica tradicional dos registros históricos, procurando-os a 

partir das bases de quem o faz. A história, nesse caso, passa a ter a lógica não apenas 

dos vencedores, dos heróis ou de um único ponto de vista, mas amplia-se, 

favorecendo, como afirma o autor, os menos privilegiados.  

Consideremos, entretanto, que os estudos da história oral já superaram a mera 

simplificação em relação aos menos privilegiados, adotando um campo mais vasto, 

voltado para o registro de diversos pontos de vista. Sobre isso Garnica, (2005), 

escreve,   
 

Nesse cenário a História Oral desempenha (ou pode desempenhar) 
função singular. Seus estudos têm em comum a tendência de evitar a 
“coisificação”, a “factualização” – e, decididamente, a “heroificação” 
– dos indivíduos-depoentes, mas preservá-los em sua integridade de 
sujeitos, registrando uma rica pluralidade de pontos de vista. 
(GARNICA, 2005, p. 113). 
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Com isso, queremos refutar uma das mais recorrentes críticas à história oral, 

que é o fato da subjetividade do pesquisado provocar, ainda que involuntariamente, 

deturpações nos dados da pesquisa. Por mais que tenhamos que considerar que essa 

subjetividade exista, ela também se faz presente nos escritos e documentos oficiais, 

caracterizando uma “subjetividade geral” que pode influenciar não apenas na 

oralidade, mas no conjunto do registro da história. Em outras palavras, ninguém está 

imune às relações e conflitos de interesses que atingem a produção documental. É 

algo que teremos que aprender a trabalhar com ela.     

A síntese do que expomos até aqui, indica um equilíbrio que contesta, tanto a 

vitimização dos “menos favorecidos” no registro da história, quanto a “heroificação” 

desses mesmos sujeitos. Para nós a história oral apresenta um caminho diferente, e 

tão válido quanto os outros já postos, mas que se ressignifica ao atribuir novos 

significados a acontecimentos vindos de outras vozes. 

Nesse sentido, retomamos o objetivo do texto, a exposição da história oral 

enquanto procedimento metodológico, que pode assim ser resumida: 

 

A história oral busca registrar – e, portanto, perpetuar impressões, 
vivências, lembranças daqueles indivíduos que se dispõem a 
compartilhar sua memória com a coletividade e dessa forma permitir 
um conhecimento do vivido muito mais rico, dinâmico e colorido de 
situações que, de outra forma, não conheceríamos. (MATOS; SENA, 
2011, p. 97). 

 

Consideramos a forma singular em que cada ser humano percebe a sociedade 

ao seu redor e a descreve em seus acontecimentos e sua história, sem a pretensão de 

estabelecer uma história homogênea ou sobrepujante em relação às demais. 

Entendemos que fontes orais e escritas caminham juntas, e se complementam. 

Pautados nessa premissa, foi desenvolvida a presente pesquisa.   

 

4.4.1 - Pressupostos teórico-metodológicos da história oral 

 

 Existem diversos entendimentos quanto à classificação, e/ou status da história 

oral. Dentre essas definições, há os que consideram tratar-se de uma técnica, uma 

metodologia, ou uma teoria. No entanto, como ponto de concordância entre os 
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pesquisadores, há uma consideração da história oral como uma abordagem 

metodológica de pesquisa.  Em conformidade com esse entendimento Alberti, (2005), 

escreve, 

 

A História Oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de 
fontes para o estudo da história contemporânea surgida em meados 
do século XX, após a invenção do gravador à fita. Ela consiste na 
realização de entrevistas gravadas com indivíduos que participaram 
de, ou testemunharam acontecimentos e conjunturas do passado e do 
presente. (ALBERTI, 2005, p. 155). 

 

Em sinergia com esse entendimento, Meihy e Holanda, (2007), afirmam que, 

 

História oral é um recurso moderno usado para a elaboração de 
registros, documentos, arquivamento e estudos referentes à 
experiência social de pessoas e de grupos. Ela é sempre uma história 
do tempo presente e também reconhecida como história viva. 
(MEIHY; HOLANDA, 2007, p. 17). 

 

A história oral, dessa forma, é considerada como uma metodologia de 

pesquisa que documenta as fontes como recurso de produção do conhecimento, 

viabilizando os estudos da história da contemporaneidade. Dentro dessa perspectiva 

o historiador, ao analisar o passado, estabelece um movimento concatenado com o 

tempo, com o espaço e com a memória. A história oral possibilita a construção de 

narrativas por meio das percepções e representações dos sujeitos, a partir de 

temporalidades distintas, em um processo de seleção dos acontecimentos pelos 

testemunhos vivos com as marcas das suas histórias e trajetórias.  

No processo de (re) construção do passado, as narrativas dos sujeitos 

desempenham uma função essencial, e ainda, segundo Freitas, (2006), é caracterizada 

pela particularidade de possibilitar a, 

 

[...] oportunidade de recuperar testemunhos relegados pela História 
que o registro de reminiscências orais se destaca, pois permite a 
documentação de pontos de vista diferentes ou opostos sobre o 
mesmo fato, os quais, omitidos ou desprezados pelo discurso do 
poder, estariam condenados ao esquecimento. (FREITAS, 2006, p. 47). 
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Podemos dizer, a partir disso, que uma das maiores potencialidades dessa 

metodologia reside nessas possibilidades de novas perspectivas para a compreensão 

do passado recente, por meio da inserção do indivíduo no processo histórico, “não 

apenas de grandes homens” (FREITAS, 2006, p. 50), mas privilegiando a voz de 

pessoas comuns, antes esquecidos pela história. Não obstante, não se trata apenas de 

fornecer um lugar na história a esses sujeitos, mas, especificamente, descortinar um 

papel fundamental dos mesmos na construção do conhecimento. 

Para Thompson, (1992), 

 

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela 
lança a vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo 
de ação. Admite heróis vindos não só dentre os lideres, mas dentre a 
maioria desconhecida do povo. (THOMPSON, 1992, p. 44). 
 

Dentro dessa perspectiva, a história oral constitui um processo de 

democratização (coletivização), a partir do momento em que pessoas comuns, antes 

ignoradas e despercebidas, constroem representações de si mesmas, de uma 

determinadas épocas, através dos relatos da metodologia da história oral, com novas 

evidências, favorecendo um processo que tende a acumular diversas transformações. 

Esse processo de dar voz aos sujeitos se configura em uma modificação no enfoque 

investigativo, “reforçando a ideia de um encontro direto entre o sujeito que investiga 

e o objeto investigado” (FONSECA, 1997, p. 37). Para tanto, ao escrever a história do 

tempo presente, a  história oral gera narrativas que são produzidas pelo processo de 

rememoração dos depoentes. Dessa forma, foi importante trazermos à baila, algumas 

compreensões a respeito dos entendimentos sobre memória, na perspectiva de 

Halbwachs, como algo concreto e mensurável, para que, no tempo presente, a 

sociedade possa pensar o futuro. 

Le Goff, (1994), entende que a memória se estabelece como uma representação 

do passado, através de uma construção, que envolve fatores ou elementos 

intelectuais e psíquicos dos depoentes e tem relações diretas com a inserção dos 

sujeitos, em um contexto social, das relações com a família, com os amigos, com o 

trabalho, não constituindo como uma característica apenas do sujeito isolado.   
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Em sinergia com esse entendimento Meihy, (2005), aponta a constituição da 

memória em duas formas: individual e coletiva. Para esse autor a primeira está 

relacionada com as dimensões pessoais, particulares, psicológicas e cognitivas das 

experiências do sujeito. A segunda, a memória coletiva, diz respeito aos fatores 

externos, que são condicionantes para a construção da identidade de um grupo. 

Desse modo, embora as narrativas componham um caráter individual de cada 

depoente, elas emanam da relação habitual do convívio com o outro. 

Ainda sobre essa dualidade da memória Portelli, (1997), escreve que, 

 
Se considerarmos a memória um processo, e não um depósito de 
dados, poderemos constatar que, à semelhança da linguagem, a 
memória é social, tornando-se concreta apenas quando verbalizada 
ou mentalizada pelas pessoas. A memória é um processo individual, 
que ocorre em meio social dinâmico, valendo-se de instrumentos 
socialmente criados e compartilhados. (PORTELLI, 1997, p.16). 

 
Não obstante, embora haja esse reconhecimento do autor, da memória ser 

constituída de características e trajetórias individuais, ela  se relaciona com os 

aspectos culturais e sociais que fazem parte das nossas cercanias. Concomitante, o 

processo de rememoração é condicionado à experiência singular, que é 

essencialmente pessoal, contudo, sofre influência de fatores externos. As narrativas 

dos sujeitos podem se configurar semelhantes ou contraditórias, mas esse fator não 

pode ser determinante para afirmar que as memórias são iguais. Sobre o aspecto 

particular de cada sujeito, Alberti, (2013), afirma que, 

 

É essa visão de mundo que norteia seu depoimento e que imprime 
significados aos fatos e acontecimentos narrados. Ela é individual, 
particular àquele depoente, mas constitui também elemento 
indispensável para a compreensão da história de seu grupo social, 
sua geração, seu país e da humanidade como um todo, se 
considerarmos que há universais nas diferenças. (ALBERTI, 2013, p. 
33). 

  
De acordo com Meihy, 

 

Hoje em dia, os projetos de história oral passam a ter importância por 
tratarem de impressões, aspectos subjetivos, fantasias, visões de 
mundo que implicam interpretações diferentes das possíveis em 
histórias feitas com critérios considerados científicos. (MEIHY, 2000, 
p. 49). 
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No que tange a subjetividade da história oral, Thompson (1992) reconhece 

que, 

 
Se o estudo da memória “nos ensina que todas as fontes históricas 
estão impregnadas de subjetividade desde o inicio”, a presença viva 
das vozes subjetivas do passado também nos limitam em nossas 
interpretações, e nos permitem, na verdade obrigam-nos, a testá-las 
em confronto com a opinião daqueles que sempre, de maneira 
fundamental, saberão mais que nós. (THOMPSON, 1992, p. 195). 

 

Em suma, todas as fontes históricas que emanam da compreensão humana são 

subjetivas. Entretanto, a oralidade possibilita construir a representação que o homem 

produz sobre si em uma época marcada. Em outros termos, podemos inferir que a 

história oral não tem pretensão de construir histórias como verdades absolutas, mas 

investiga um contexto possibilitando o testemunho e a representação dos fatos. A 

esse respeito, Portelli, (1996, p. 61) escreve, “por definição, a subjetividade diz 

respeito ao indivíduo, ao passo que a história e a pesquisa social dizem respeito a 

grupos humanos mais vastos”. Trata-se de uma construção social do sujeito que 

representa e estabelece uma versão do passado sobre determinado evento. 

Nesse sentido, sobre a possibilidade e potencialidade da história oral,  

Garnica, (2010) ressalta, 

 

Nas narrativas, então, reside a própria possibilidade e potencialidade 
do que temos chamado de História Oral, e tratamos de pensá-las não 
mais como construindo “a” história, mas como constituidoras de 
histórias possíveis, versões legitimadas pelos sujeitos que vivenciam e 
relatam determinados tempos e situações.( GARNICA, 2010, p.34). 

 

É importante frisar que a história oral, conforme Thompson, (1992), lida com 

fontes vivas e apoia-se na memória do sujeito e a sua condição de representação do 

passado através do testemunho de pessoas comuns que se disponibilizam a 

compartilhar e registrar suas experiências e vivências podendo “dar grande 

contribuição para o resgate da memória nacional” (THOMPSON, 1992, p.17). Nesse 

sentido, cabe à memória garantir a continuidade e preservação de um grupo social, 

tornando o passado presente, através das narrativas.  
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Podemos, dessa forma, reafirmar a história oral como metodologia que 

possibilita inserção, a colaboração do indivíduo no processo histórico oportunizando 

o resgate, a  produção e contribuição de suas feituras, levando em consideração sua 

identidade, suas experiências e suas subjetividades,  proporcionando a produção do 

conhecimento por meio das narrativas. 

A memória, como já dissemos, possui estreita relação com o presente, atua 

como interlocutora entre os dois tempos, passado e presente. Constantemente nos 

remetemos a memória como mecanismo de revisitar e recordar o nosso passado, que 

é particular, que é constituição pessoal do sujeito, pois a experiência é distinta para 

cada um. Não obstante, a vivência e trajetória de várias pessoas vão formar 

narrativas distintas sobre o mesmo evento, nessa perspectiva, cada sujeito constrói 

uma representação. Destarte, o processo de recordar se configura não apenas na 

invocação do passado, mas na reconstrução seletiva, processual em  que confere 

sentido e uma logicidade aos acontecimentos de caráter pessoal de cada um 

individualmente em que a visão de mundo do sujeito é constituída das relações 

sociais cotidianamente. 

Em síntese, a história oral usada como metodologia de pesquisa, para escrever 

as histórias do tempo presente, se substancia e se fundamenta na memória. Há ainda, 

dentro da composição da história oral, uma ramificação importante e que cabe 

explanação dentro dessa pesquisa, que é a existência e constituição dos três gêneros 

da história oral. 

De acordo com Meihy, (1994), elas são a História Oral de Vida, a História Oral 

Temática, Tradição Oral, e compõem essa ramificação. Desse modo, a escolha por um 

desses gêneros está diretamente relacionada com o conteúdo que será investigado. 

Assim, interessa-nos definir cada um desses ramos, a fim de trazer a compreensão de 

qual desses gêneros nosso estudo centra-se. 

Dentre as possibilidades que a história oral oferece, o gênero, na história oral 

de vida, constitui uma narrativa na trajetória de vida de uma pessoa, não existindo 

um eixo pré-determinado, e “obedece a um procedimento livre“ (MEIHY, 1994, p. 

56), importando ao pesquisador ouvir o que o depoente tem para contar, centrando 

na fidelidade ao entrevistado sobre as suas experiências. Dentro desse gênero o 
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pesquisador direciona a sua preocupação para a compreensão do desenvolvimento 

da vida do indivíduo investigado. Entretanto, neste trabalho nossa direção, como já 

mencionamos, foi ao encontro da história oral temática. 

Nas narrativas da história oral temática, as entrevistas são direcionadas pelo 

entrevistador, que procura estabelecer um tema central, onde as narrativas serão 

endereçadas a um assunto específico, previamente estabelecido. Trata-se de “um 

recorte da experiência como um todo e quase sempre – ainda que não 

obrigatoriamente -, concorre com a existência de pressupostos já documentados e 

parte para uma outra versão” (MEIHY, 1994, p. 57).  

Já para a tradição oral, a referência se dá a um testemunho, que é passado de 

geração por geração, e que “percebe o indivíduo enquanto um veículo de 

transmissão“(MEIHY, 1994, p. 57), estando relacionada com as tradições antigas, 

mitos e crenças que carregam na memória do grupo. 

Entre essas modalidades de história oral, nosso trabalho centra-se 

fundamentalmente na história oral temática, como abordagem metodológica da 

investigação. Essa opção se deu por compreendermos a que estabelece maior 

aproximação com nosso objeto de estudo. Nesse processo, o informante relata suas 

experiências e trajetórias de vida, conduzido por uma temática definida pelo 

pesquisador.  

Para o nosso processo de investigação buscamos as narrativas dos professores 

que lecionaram nos grupos escolares do município de Poções - Bahia,  com o intuito 

de, através dos testemunhos de um grupo de professores, chegarmos a um 

entendimento sobre a constituição do ensino, em um dado período, partindo do 

pressuposto que a história oral viabiliza e oportuniza aos os indivíduos relatarem o 

que consideram relevante, ao tempo em que faz uma busca, ou revisita, numa linha 

de acontecimentos, suas lembranças e experiências. 

Dentro dessa perspectiva, compreendemos que a história oral não pode ser 

entendida como uma simples alternativa metodológica, que utiliza um conjunto de 

procedimentos. Ao contrário, se constitui “como um complexo que exige também 

fundamentação desses procedimentos” (GARNICA, 2015, p. 38), estabelecendo um 

diálogo entre teorização/fundamentação, com intuito de responder “como” e “por 
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que”. Contudo, é importante frisar que o desenvolvimento da tecnologia surge como 

um grande aliado nesse processo de aquisição das narrativas, estabelecendo-se, como 

um mecanismo de reconhecimento dessa metodologia, que diretamente faz 

apreensão das narrativas dos sujeitos mediante um processo em que são envolvidos 

entrevistador, entrevistado e gravador (ou outro meio tecnológico). 

Destarte, as narrativas dos nossos depoentes ganham natureza científica 

quando os pressupostos são organizados e sistematizados através de um amparo 

metodológico, e de uma relação constante do pesquisador com a teorização.   

Cabe ressaltar, que ao narrar um acontecimento, um evento do qual viveu ou 

fez parte, o depoente organiza e constrói um processo permanente de contactação 

com o tempo e com espaço, articulando um processo de reconstrução das 

experiências vividas, com intuito de dar sentido na contextualização da ação.  

Apesar de estarmos amparados pela história oral, que possibilita que 

impressões sejam feitas, por meio das narrativas das experiências dos sujeitos, que 

são constituídos como agentes históricos, não configura nossa pretensão estabelecer 

um processo de generalização de uma narrativa, ou do conjunto delas, nas reuniões 

dos depoimentos. Buscamos nos depoimentos, nas entrevistas, nos relatos de 

experiências vividas, entender o contexto de nossas cercanias com um olhar 

cuidadoso e respeito ao saber do depoente. 

Sobre esse cuidado e sobre a individualidade do depoente Larrosa, (2002), 

ilustra, 

O saber da experiência tem a ver com a elaboração do sentido ou sem 
– sentido do que nos acontece, trata-se de um saber finito ligado à 
existência de um indivíduo onde uma comunidade humana 
particular [...] Por isso, o saber da experiência é um saber particular 
subjetivo, relativo, contingente, pessoal [...] O saber da experiência é 
um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em que 
encarna. Não está como o saber científico fora de nós, mas somente 
tem sentido no modo como configura uma personalidade, um 
carácter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana 
singular de estar no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo 
de conduzir-se) e uma estética (um estilo) (LARROSA,2002, p.27) 
 

Em síntese, Larrosa nos alerta para o entendimento de que as experiências de 

cada sujeito são constituições pessoais, particulares, de modo que não se pode 
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estabelecer uma generalização em relação aos acontecimentos vivenciados por 

pessoas distintas, pois dois sujeitos, ou mais, que tenham vivido um determinado 

acontecimento, elaborarão suas perspectivas e narrativas de acordo com suas 

convicções, e que naturalmente são diferentes um do outro.  

A recuperação das vivências é concebida de acordo com quem viveu, de modo 

que a “recordação de algum acontecimento ou impressão varia de pessoa para 

pessoa”, podendo ter atribuição de valor maior ou menor, no momento em que 

ocorreu, ou ao recordar. Dessa forma, o saber, é subjetivo, relativo e pessoal, como 

assim escreve o autor acima referenciado. Isso reforça a responsabilidade do 

pesquisador em relação ao terreno que terá pela frente, tanto na coleta dos 

depoimentos, quanto em sua posterior análise, devendo se deixar guiar pelo cuidado 

e pelo respeito às particularidades de cada sujeito pesquisado. 

Dessa maneira, a fundamentação teórica aqui exposta, se deu no sentido de 

potencializar a busca de respostas para a seguinte inquietação: como a história da 

matemática escolar pode ser contada a partir das histórias da vida profissional e 

formação dos professores dos grupos escolares da cidade de Poções na Bahia? Nesse 

sentido, nosso olhar foi sempre voltado ao desafio da pesquisa, procurando os 

aportes teóricos e metodológicos propícios para esse fim.  

A seguir apresentamos nossos estudos e considerações sobre esses aportes.  

 

4.4.2 - Delineando os procedimentos metodológicos, à luz da história oral temática   

  

No nosso estudo, optamos por assumir a história oral temática como 

metodologia de pesquisa, entendendo ser esse, o mais adequado caminho 

metodológico, para melhor aproximação do nosso objeto de investigação. Nossas 

fontes foram produzidas, através dos procedimentos ora adotados, na realização 

desse estudo.  

Recorremos, por meio das entrevistas das colaboradoras, buscar elementos e 

aspectos importantes, partindo da premissa de que a memória funciona como um 

propulsor de perspectivas, que proporcionarão ao pesquisador compreender 

aspectos relevantes da história da constituição do ensino da matemática e a formação 
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dos professores no município de Poções. A entrevista, nesse contexto, constitui 

procedimento da história oral e “assume fundamentos historiográficos” (SILVA, 

2016, p. 4), desse modo, fornece elementos relevantes e fundamentais para o processo 

de investigação. 

Vários são os estudos que utilizam a entrevista como procedimento, 

entretanto, na história oral não se trata, especificamente, de um mero recurso 

procedimental, mas um processo que pede um diálogo entre procedimento e 

fundamentação. 

Para realização das entrevistas optamos solicitar ao depoente a narrativa, de 

forma espontânea, de sua vida e suas lembranças, indo ao encontro com as definições 

de Thompson, (1992), quando ressalta as regras básicas para uma entrevista. Para 

esse autor, 

 
Uma entrevista não é um diálogo, ou uma conversa. Tudo o que 
interessa é fazer o informante falar. Você deve manter-se o mais 
possível em segundo plano, apenas fazendo alguns gestos de apoio, 
mas não introduzindo seus próprios comentários ou histórias. 
(THOMPSON, 1992, p. 271). 
 

Adotamos esse processo de condução da entrevista como forma de deixar o 

informante à vontade, relaxado, confiante em si e naquilo que vai dizer, procurando 

evitar interrupções e inferências do pesquisador. Para tanto, buscamos elaborar 

atentamente um roteiro com perguntas coerentes e temáticas, como mecanismo 

norteador das narrativas dos professores, “com questões que apenas orientem o 

pesquisador, pois no transcorrer das  entrevistas questões podem ter sido 

contempladas sem a interferência do pesquisador”(FERNANDES; SOUZA; 

MARTINS-SALANDIM, 2010, s/p), dessa forma viabiliza maior atenção para o dito e 

o não dito durante o processo de rememoração. 

Em nossos estudos, nos apoiamos nas ideias de Thompson, (1992), quando 

escreve que “as perguntas devem ser tão simples e diretas quanto possível, em 

linguagem comum” (THOMPSON, 1998, p. 26). Assim, as narrativas construídas 

pelos depoentes da nossa investigação estão diretamente relacionadas a uma 

condução de perguntas elaboradas de maneira mais ampla e aberta. 
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De acordo, com o entendimento de Portelli, (1997, p. 33), o pesquisador deve 

dar prioridade àquilo que o depoente deseja falar, e não necessariamente o que 

deseja ouvir. Nesse ínterim, cabe ao entrevistador, se necessário, marcar ou agendar 

uma nova entrevista com a finalidade de obtenção das respostas não alcançadas. 

Segundo Thompson, (1992), é fundamental que o pesquisador demonstre interesse e 

sensibilidade pelas narrativas do informante. 

Neste estudo buscamos gravar as entrevistas, posteriormente realizamos  as 

transcrições dos áudio para escrita, de forma fiel ao que nos foi relatado pelo 

entrevistado. Após esse procedimento iniciamos o processo da textualização. Para 

Garnica, (2011), a transcrição da entrevista deve ser feita com fidelidade, palavra por 

palavra, de forma literal, incluindo os erros, as repetições, os sons, as pausas, as 

entonações, as marcas de emoções, evidenciando a máxima fidelidade da narrativa 

do informante. Entretanto, durante o processo de textualização essas narrativas 

passam por uma reorganização, reordenação dos fatos com a finalidade de propiciar 

clareza e inteligibilidade ao texto. 

Não obstante, faz-se necessário, após o procedimento de reorganização do 

texto, agendar um novo encontro com os informantes para que esses protagonistas 

façam o reconhecimento de suas narrativas, possibilitando a modificação, 

acrescentando ou eliminando falas, mas que fundamentalmente espera-se que o 

informante tenha ciência da versão final. 

No que tange a textualização, (SILVA, 2016, p. 4), destaca que “se refere ao 

processo de transformar o discurso em uma narrativa mais coerente, ou seja, com seu 

estilo pergunta-resposta, marcando um movimento de apropriação da fala do 

entrevistado pelo pesquisador”. Desse modo, como forma de apropriação da fala dos 

entrevistados, optamos no nosso estudo deixar essa reorganização textual em forma 

de depoimento. Corroborando com essa premissa Gonzales, (2017), destaca que 

“trata-se de uma forma escolhida pelo pesquisador de apresentar a transcrição de 

maneira clara que, muitas vezes, é truncada e caótica, devido à própria oralidade” de 

modo que esse constitui um processo de favorecer a reorganização e a 

inteligibilidade ao texto.  
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O momento da textualização pode ser compreendido como uma negociação 

de construção entre entrevistador e entrevistado, em que o sujeito que narra legitima 

e modifica as narrativas oriundas da entrevista. Nesse sentido, pode assim ser “um 

movimento que proporciona a construção de um texto em coautoria” como assim 

escreve Gonzales, (2017), evidencia a existência de um processo colaborativo entre 

aquele que narra, o depoente, e aquele que propõe ouvir com anseios e intenções de 

elaborar um texto por meio da fala e/ou depoimento, o pesquisador. Embora, não 

seja essa a única forma de proceder, foi aquela escolhida por nós como mais 

apropriada para as especificidades do trabalho.  

Destarte, cientes das narrativas materializadas através da construção final do 

texto, em um processo colaborativo entre pesquisador e entrevistado, ocorre o 

instante de legitimação e autorização de cessão de direitos de publicação ao 

pesquisador e a instituição vinculada. 

Para a realização do nosso estudo definimos uma relação com cinco 

professoras colaboradoras, que atuaram e lecionaram matemática nos grupos 

escolares do município de Poções Bahia entre 1942 a 1971, de modo que importa-nos 

a qualidade dos depoimentos e não a quantidade de sujeitos colaboradores. Dessa 

forma, procuramos professores de diferentes grupos escolares para ouvir  os 

depoimentos sobre sua relação com o ensino, trajetória acadêmica e docente de cada 

um individualmente, ainda que estes colaboradores estejam concatenados pelo 

mesmo contexto educacional, tempo e espaço regional específico, a cidade de Poções 

- Bahia. 

Nos contatos iniciais com as professoras colaboradoras procuramos explicar o 

objetivo do nosso estudo, favorecendo uma aproximação entre entrevistadora e 

entrevistadas, como também optamos, nesse contato preliminar, pelo esclarecimento 

sobre a cessão de direito das entrevistas, das possibilidades dos depoentes embargar 

e modificar o texto final, caso houvesse necessidade. Contudo, embora algumas 

pesquisas apresentem a coleta da assinatura do termo de cessão de direito no ato da 

entrevista, optamos por recolher essa assinatura no final do processo para legitimar a 

ciência do depoente da conclusão da textualização. 



94 
 

Como tentativa de auxiliar os entrevistados no processo de rememoração, 

elaboramos um roteiro para as nossas entrevistas. Não tivemos, entretanto, pretensão 

no momento da aplicação, em adotar uma sequência linear, levando em consideração 

que cada entrevista apresenta sua própria dinâmica e não constituiu o nosso intuito 

engessar a relação de entrevistador e entrevistado.  Entendemos que, durante o 

processo de depoimento, outras questões de interesse do depoente poderiam surgir, 

embora não estabelecidas no roteiro do pesquisador, mas que pudessem fornecer 

enriquecimento para o nosso estudo. 

Diante de todos esses caminhos, e com base nas informações já especificadas, 

lançamo-nos ao campo de pesquisa, percurso que será melhor explicitado na seção 

seguinte.   

 

4.4.3. - A seleção dos sujeitos e o caminho da pesquisa 

 

Primeiramente, por meio de um livro de registro, encontrado no acervo do 

Grupo Escolar Alexandre Porfírio, tivemos acesso à relação de professores que 

atuaram no ensino primário na década de 1940. Esse achado nos vislumbrou 

possibilidades de encontrar possíveis colaboradores para o nosso estudo. Desse 

modo, estabelecemos contato inicial com várias professoras que, cada uma a seu 

modo e seu tempo, se mostraram receptivas, mas somente uma aceitou colaborar 

com o nosso estudo, concordando em agendar encontros para narrar, por meio da 

entrevista suas contribuições.  

Esse primeiro contato foi relevante, pois possibilitou explicar os propósitos do 

nosso trabalho, apresentar o projeto de pesquisa que pretendíamos desenvolver com 

a participação dos protagonistas do processo de escolarização primária do município 

de Poções. Nesse contexto, relembramos nossa questão de investigação, balizadora 

na elaboração do roteiro de entrevista e estabelecimento dos critérios para a seleção 

dos sujeitos. Assim, nossas intenções foram delineadas pela seguinte questão: Como 

a história da matemática escolar pode ser contada a partir da vida profissional e 

formação dos professores dos grupos escolares de Poções?  
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  Cabe destacar que a base fundamental para a escolha dos professores consistiu 

em buscar aqueles que lecionaram no ensino primário, nos grupos escolares no 

período de recorte temporal da pesquisa (1942-1971).  

Para a efetivação das narrativas realizamos um levantamento dos professores 

que tiveram, especificamente, experiências com o processo de escolarização no 

ensino primário nos grupos escolares de Poções. A localização do primeiro depoente, 

que atendia ao critério de nossa investigação, nos possibilitou o contato com os 

demais informantes estabelecendo um sistema de rede, visto que durante a 

realização das entrevistas os depoentes forneciam ao entrevistador informações que 

conduziam aos demais sujeitos, possíveis depoentes, mas que também participaram 

do processo educacional do período escolhido para pesquisa. 

Entretanto, a ida ao campo, a obtenção das informações preliminares, e o 

primeiro diálogo com os professores que lecionaram no município, na tentativa de 

fazer um levantamento para seleção desses sujeitos, apresentaram algumas 

limitações de acesso, principalmente relativos a personagens fundamentais no 

processo de construção deste trabalho. Por intermediação da comunidade, uma lista 

considerável de professores foi surgindo, porém, alguns professores não aceitaram 

participar da pesquisa alegando não acreditar possuir significativas contribuições ou 

demonstrando pouco interesse. O grupo, dessa maneira, foi fechado com a seleção de 

cinco ex-professoras, que apresentaram disponibilidade de relatar as experiências na 

educação poçoense no recorte temporal estabelecido. 

A seguir estabelecemos os primeiros contatos com as ex-professoras. Esses 

contatos foram realizados por telefone e também pessoalmente. Apresentamos, a 

seguir, a lista das participantes selecionadas, bem como o cronograma de entrevistas, 

dia e tempo de duração. 
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Quadro 7: Cronograma das entrevistas realizadas 

Nome Data da entrevista Duração Total  

Placídia Macêdo 07/03/2018 
08/08/2018 

1 hora 45 minutos 

Noélia Gusmão 01/08/2018 1 hora 20 minutos 

Erbene Campos de Sá 10/08/2018 1 hora e 10 minutos 

Gislaine Sousa Gomes 13/08/2018 1 hora 06 minutos 

Maria Gilza Curvêlo 05/09/2018 60 minutos 
Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

Os tempos de duração das entrevistas, apresentados no quadro acima, não 

representam necessariamente o tempo de contato que o pesquisador teve com o 

entrevistado. A previsão do tempo para realização das entrevistas ocorreu de acordo 

com a disponibilidade dos professores colaboradores. Desta maneira, conforme 

informado, para o presente estudo, contamos com a contribuição de cinco 

professoras. Entendemos ser importante trazer uma breve descrição sobre quem são 

elas e como se deu o contato. 

Nossa primeira entrevistada, a professora Placídia Dias Macêdo, apresentou-

se extremamente receptiva em sua residência. A concretização da entrevista ocorreu 

de forma muito aconchegante, na cozinha de sua casa, onde realizamos dois 

encontros. Os depoimentos foram dados de maneira espontânea, balizados no roteiro 

previamente definido, com inferências da pesquisadora sobre a temática e a 

recondução das entrevistas para as questões propostas. Adotamos esse critério por 

entender que o entrevistado ficaria mais a vontade para construir suas versões sobre 

o processo de ensino da matemática escolar no município investigado, e 

principalmente por perceber a empolgação da depoente ao contar sua história de 

vida pessoal e profissional. Ela foi basilar na indicação de outros depoentes que 

atuaram na temática pesquisada. 

O segundo encontro, com a docente Noélia Gusmão, começou a se estabelecer 

através das redes sociais, por intermédio de sua filha, que agendou nosso encontro, 

ocorrido em sua residência. A professora Noélia Gusmão, importante fonte de 

contribuições para o nosso estudo, se apresentou muito emotiva devido a perda 

recente do seu companheiro, que indiscutivelmente representou uma das maiores 

lideranças educacionais do município de Poções. Trazer à tona, sua trajetória e as 
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suas experiências educacionais, sobre a história da matemática escolar, através das 

reminiscências da sua memória, estabeleceu, para a entrevistada, um movimento 

concatenado com história de vida desse homem.  

Programamos dois dias consecutivos para produção de dados, mas, em 

respeito aos sentimentos da colaboradora, optamos em não insistir ou aprofundar 

nas entrevistas, visto que invocar o passado para trazer a sua versão da constituição 

do ensino lhe causava dor. Preocupamo-nos com o bem-estar da depoente. Mesmo 

assim, as contribuições foram valiosas e significativas para a continuidade da 

investigação.  

Nossa terceira entrevista aconteceu com a professora Erbene Campos Sá, 

indicada pela professora Noélia Gusmão. O encontro aconteceu em sua residência, 

após visita anterior, onde explicamos os porquês da pesquisa. A entrevistada, 

embora com idade avançada, contribuiu enormemente com a pesquisa, pois 

conseguiu rememorar fatos e acontecimentos, relativos ao foco da pesquisa, bastante 

significativos, apresentando documentos escolares, cadernos e anotações docentes de 

sua época de atuação e fotos desse período.  

Nossa entrevista, apesar da interrupção, devido a fatores externos na 

residência da colaboradora, trouxe resultados consistentes, que subsidiaram a análise 

posterior.  

Na sequência, as contribuições da professora Gislene da Silva Gomes foram 

coletadas e constituíram vasto material, com depoimento detalhado dos 

acontecimentos relativos à profissão docente e ao ensino da matemática. A depoente 

fora indicada pela professora Placídia Macêdo.  

Consistiu numa entrevista fluída, ocorrida em sua residência, e muito 

detalhada. A depoente mostrou-se extremamente receptiva aos objetivos da pesquisa 

e colaborou enormemente. 

Por fim, nossa última entrevistada foi a professora Gilza Curvêlo. O contato 

inicial com essa docente foi muito facilitado pelo fato da depoente ser mais próxima à 

pesquisadora tendo, inclusive, atuado juntas no magistério. Dessa maneira novas 

perspectivas foram reveladas, além de outros documentos e materiais didático-

pedagógicos diversos apresentados.                 
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Todas as entrevistas foram agendadas atendendo a disponibilidade do 

entrevistado de modo que os horários e locais foram estabelecidos por eles e foram 

realizadas no espaço residencial de cada um que representava para a depoente 

comodidade e tranquilidade. Podemos afirmar que a nossa produção de dados 

ocorreu de forma plena e altamente satisfatória para continuidade da pesquisa.    

O capítulo a seguir é dedicado à explanação desses relatos. Objetivamos 

apresentar as entrevistas de maneira completa, textualizadas, suprimindo fala, 

repetições e inferências, pois cremos ser a forma de maior inteligibilidade de 

procedimento de análise.     
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5. TRAJETÓRIAS DOCENTES: Vozes das protagonistas do ensino da matemática 

nos Grupos Escolares de Poções 

 
 
Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um 
inventário de objetos, uma amostragem de estilo, 
onde tudo pode ser continuamente remexido e 
reordenado de todas as maneiras possíveis. 
 

 Ítalo Calvino 1990. 

 

Neste capítulo objetivamos apresentar o diálogo, construído conjuntamente 

com as protagonistas do processo de ensino, oriundo de suas experiências e atuações 

profissionais, nas escolas de Poções, na segunda metade do século XX. Nesse 

percurso, as narrativas das professoras estabeleceram, tanto uma reconstrução, como 

uma representação do passado, evidenciando uma relação de compromisso social.  

Consideramos importante propor questões que abordassem a formação e 

escolha pela profissão, as práticas pedagógicas e as experiências daquelas 

professoras, no decurso da profissão, e suas relações com o ensino de matemática. 

Para esse momento apresentaremos no corpo do relatório as entrevistas 

realizadas por considerarmos relevante aos leitores acesso imediato às mesmas e 

potencializar melhor a interpretação dos resultados apresentados.   

Os resultados das gravações se constituíram em documentos historiográficos, 

que possibilitam novos estudos. Embora os relatos tenham um caráter pessoal, de 

cada colaborador, individualmente, eles também se constituem nas relações de um 

com o outro, e do outro com um, através da convivência social, construída 

cotidianamente como pertencentes à mesma cercania.  

Cabe lembrar que contamos cinco professoras colaboradoras, todas ainda 

moradoras da cidade e que atuaram nos grupos escolares no período de recorte 

cronológico deste estudo. As entrevistas foram realizadas nas residências das 

participantes, conforme já mencionado, e algumas foram necessárias dividir em dois 

momentos, tendo em vista o procedimento adotado pelo pesquisador.  

Priorizamos aspectos que anteriormente foram notados, informações 

relevantes para o estudo, bem como, optamos por apresentar essas narrativas como 
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forma de possibilitar que outros pesquisadores possam recorrer a essas fontes, 

oportunizando a democratização das informações coletadas e potencializando a 

contagem da história da matemática escolar, a partir das histórias de vida e formação 

dos sujeitos, professores, dos grupos escolares do município de Poções. 

 Nesse ínterim, e considerando os argumentos e explanações acima, vamos às 

falas das depoentes.   

 

5.1 - Entrevistas com a Professora Placídia Dias Macêdo  

 

Realizada em sua residência, em Poções, Bahia, nas datas de 07 de março e 08 

de agosto do ano de 2018. 

 
Figura 10: Professora Placídia Dias Macêdo  

 
Fonte: Foto cedida pela entrevistada 

 

Meu nome é Placídia Dias Macêdo. Eu nasci em 25 de outubro de 1932, Lagoa 

Real, uma cidadezinha. Sou filha de Paulo Xavier Dias e Ana Rosa Dias. Minha 

infância foi muito boa (risos), das brincadeiras que mais gostava era a picula12. Tinha 

                                                           
12  Brincadeira semelhante a pega-pega, onde todos os participantes correm e se espalham para fugir 

de outro que tem a função de pegador. 
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uma vida de fazenda, meu pai tinha fazenda, tinha um armazém e eu trabalhava com 

ele porque gostava de trabalhar desde pequena, gostava de ter o meu dinheiro. 

Minha iniciação à escolarização no primário ocorreu uma parte em Lagoa Real, 

naquele tempo era possível pular séries se o aluno fosse aplicado. Depois eu fui pra 

Caetité, onde estudei o quarto e o quinto ano. Posteriormente passei por um período 

de preparação para o exame de admissão, passei na prova e entrei no ginasial e aos 

vinte anos completos já estava formada. Formei-me como professora em Caetité. 

Tinha professores que vinham de Salvador porque eram parentes de Anísio Teixeira, 

com Dona Celina, Dona Elizinha, não sei especificar exatamente a relação de 

parentesco, mas sei que existia entre eles. Tive excelentes professores com muita 

preparação para ensinar, eram extremamente exigentes. 

A escolha pela profissão ocorreu porque naquele tempo era a opção. Porque 

quando eu cheguei aqui, a região todinha se concentrava em Caetité, porque Caetité 

era considerada a Princesa do Sertão. Todo mundo fazia o magistério lá. Era o único 

lugar que tinha, ainda tem até aquela música de Hilarião Cerqueira, assim: 

         
        Caetité do sertão és princesa 
        De cultura és cidade ideal 
        Nestas plagas de tanta beleza 
        Caetité estás só sem rival. 
        Salve, salve, Caetité! 
   

Aqui (em Poções) veio fundar um colégio CNEC, Campanha Nacional das 

Escolas da Comunidade, muito depois. Depois que eu cheguei aqui, muita gente foi 

estudar, inclusive duas cunhadas minhas. Elas fizeram o ginásio, depois o magistério 

na CNEC. 

Depois que eu me formei, meu pai tinha uma fazenda aqui na mata, então vim 

para ensinar, de modo que meus contatos iniciais como professora formada 

ocorreram na região de Água Fria naquela época, na verdade Canaã. Fiquei por lá 

pouquíssimo tempo, depois dessa experiência fui transferida para Poções e comecei 

lecionar no Alexandre Porfírio, em 1954, mais ou menos, aí eu vim como professora. 

Quando cheguei, tinha a professora Bohêmia Marinho que era de Salvador, hoje é 

falecida, professora Madalena Curvêlo, que mora em Salvador, essas foram as 
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primeiras. Só tinha esse grupo aqui, Alexandre Porfírio. A professora Maria Celeste 

Ferraz também. Jacy Dourado que era a delegada. Nessa época existia diretora, Jacy, 

que era tida como delegada. Tinha também a professora Laurita Amaral. Quando 

cheguei, só tinham essas professoras. Depois foi chegando Olívia Gusmão. 

Eram quatro salas, quatro de manhã e quatro de tarde. E aí naquele tempo, 

quando cheguei fiquei logo com duas salas juntas, não lembro se eram 4° e 5° ano. 

Ainda no Alexandre a gente ficava principalmente no primeiro e segundo ano, como 

salas misturadas, multisseriadas. Com o passar do tempo foram chegando mais 

professores e as condições de trabalho foram melhorando, mas sempre com as salas 

superlotadas. 

 Naquele tempo o professor tinha que saber mesmo, ter um bom domínio dos 

conteúdos porque tinha aquela prova oral e escrita, a gente tinha que fazer tipo um 

programa, por exemplo, de matemática dez pontos com três assuntos e assim em 

todas as matérias e todos os meses tinham provas. No final do ano o professor tinha 

que saber muito, porque existia uma banca examinadora constituída pela delegada, 

uma outra professora colega e a professora, assim os alunos faziam a prova escrita e 

depois a oral. Essa prova oral funcionava da seguinte maneira, o professor solicitava 

ao aluno para tirar o primeiro ponto e dentro desse ponto era estabelecido uma 

quantidade de conteúdos destinados a ele, desse modo o professor teria que arguir 

ao estudante. Então era uma espécie de verificação do saber que o professor detinha 

como também do aluno, de modo que era fundamental ter conhecimento do que 

estava sendo cobrado dos alunos, porque ao seu lado tinha essa banca examinadora. 

Professor tinha que ter “bagagem”.  

Apesar de ser um período de muito rigor, o professor era respeitado e os 

alunos gostavam demais da gente, no meu aniversário recebia muito presente, a 

profissão tinha um valor, um prestígio para a sociedade e para a família que via a 

professora como uma segunda mãe. A profissão imperava. 

Durante o tempo que lecionei no grupo escolar Alexandre Porfírio os alunos 

chegavam, a gente rezava, cantava o hino nacional que era infalível, o hino da 

bandeira, a sala era muito rígida, a organização das carteiras era em fileiras, o horário 
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de recreio era de 30 min. Os meninos e as meninas no recreio ficavam separados e a 

gente que coordenava o recreio. Graças a Deus, nunca teve problemas.  

 
Figura 11: Fachada do primeiro grupo escolar, Alexandre Porfírio 

 
Fonte: Acervo pessoal da colaboradora 

 

As aulas de matemática eram algumas vezes por semana, modéstia à parte, 

não tinha aquela divisão como em muitos colégios lá por Caetité (região), eram como 

se fossem de uma única disciplina, tudo junto. E outra coisa, você tinha que ter 

preparo, nessa parte eu era preparada. Meus alunos, cada um, gostavam mais de 

mim, eu era rigidazinha, brincalhona, brincava com eles “bom, agora acabou, nós 

vamos é estudar mesmo”. Quando já estava quase saindo do Alexandre foi chegando 

uma matemática nova, com um assunto novo, conjunto. Naquele tempo, o quinto 

ano que a gente dava aula era mais válido que esse ginásio que o povo faz hoje, 

transmitia mesmo os conteúdos. Matemática e Português sempre pesavam mais 

porque constituía a base do ensino. Exemplo de conteúdos que trabalhava muito na 

sala de aula: razão, proporção, juros, números decimais, frações ordinárias, sistema 

métrico, complexos, além dos problemas de raciocínio. 

Tomava a tabuada e tinha que ser integral, tinha que ter a tabuada. Não é 

como hoje, que o professor, não tem. Tudo tem exceção, mas a maioria não tem, e eu 

já fiz o teste. Naquela época tinham a prova oral e a prova escrita, no final do ano que 

eram os exames pra saber o conhecimento que o menino adquiriu durante o ano 
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letivo. Tinham a prova oral e a prova escrita todo mês, agora no final de ano colocava 

todos os conteúdos, tudo quanto é conteúdo. E no final da prova, eu passava um 

problema ao aluno, ele ia ao quadro, respondia, e ia dar nota de acordo com o que ele 

acertou no quadro. Dos três assuntos que fazia perguntas. Todos ficavam juntos na 

sala durante as arguições. E aí o professor tinha que estar seguro do assunto, porque 

se não estivesse, se “embananava” todo. 

As escolhas dos conteúdos eram pelos livros que tinham, não lembro assim de 

muito nome de livro não. Mas tinha uma tal de Aritmética progressiva, de Antônio 

Trajano, que aquele ali eu sabia tudo, modéstia a parte (risos)... Eu era muito boa em 

matemática, retirava muita coisa dali, fazia muita pesquisa nela, isso era importante 

para obter mais conhecimento. Tinha esse livro até pouco tempo, até que se perdeu 

no meio das coisas. A Gaspar de Freitas, a gente usava naquela época, até hoje eu sei 

muitas coisas de geografia por causa dela e tinham também os livros de Mário Veiga 

Cabral em que a gente usava para planejamento individual. 

Durante a semana era um procedimento comum, corriqueiro, tomar a 

tabuada, chamava de um a um, cada um na sua vez com uma tabuada, aí ia 

perguntando e se passasse colocava o ponto. Era tudo muito corrido, levava as 

atividades todas do colégio para fazer em casa e no dia seguinte ia fazer as aplicações 

com o auxílio da lousa, porque era o único recurso que tínhamos disponível, pois não 

existiam materiais didáticos com ilustrações para facilitar o ensino. Era na “pedra” 

mesmo, o professor preparava o seu assunto e ia transmitindo através de cálculo, 

com a utilização da lousa mesmo, explicava os assuntos, passava exercícios para os 

alunos, corrigia exatamente com o auxílio do quadro negro, eram também constantes 

os problemas de raciocínio. Geometria se trabalhou muito pouco, muito pouco 

mesmo. Pelo menos eu trabalhei muito pouco com geometria, a preocupação maior 

nossa era as operações fundamentais e problemas, né? Isso aí era nota A, o máximo. 

Existia também a parte fracionária, aquelas coisas assim. A geometria a gente deixava 

mais para quando eles chegassem lá no ginásio. 

Percebo que na nossa época exigíamos mais dos alunos, o ensino era mais 

rígido, entretanto o aluno aprendia de verdade. Eu sempre passava tarefa para casa e 

no dia seguinte fazíamos a correção. Tinha também o ábaco como material didático. 
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Durante o período que lecionei passei por momentos distintos, uns em que os 

alunos não tinham livros e outros com muita distribuição de livros pelo governo. 

Quando os alunos terminavam o quinto ano faziam o exame de admissão ao ginásio, 

era um vestibular em que todos os alunos eram contemplados, com todos os assuntos 

com maior grau de dificuldade. 

Desse modo, passei muitos anos como docente do Grupo Escolar Alexandre 

Porfírio. Fui uma das primeiras professoras de Poções, os homens não queriam nem 

saber de ser professor, de modo que foi uma profissão feminina durante muito 

tempo, partindo do entendimento de que as mulheres na docência tinham mais 

capacidade para educar e cuidar das crianças. Também tinha a questão do gasto 

menor para o governo, porque a remuneração não era boa. Agora é que está havendo 

um interesse dos homens pela docência. 

 
Figura 12: Grupo Escolar Alexandre Porfírio 

 
Fonte:  acervo pessoal de colaboradora 

 

Depois fui diretora e também professora do Grupo Escolar Edson Pinto 

Porciúncula, com uma constituição de um quadro de cinco professores. Na época eu 

fui para Salvador para uma reunião com o Doutor Luís Viana, em que me autorizou 

a assumir o grupo Escolar que estava fechado, de modo que tomei uma posição de 

abrir uma sala, arrumar os alunos e ir lecionar. Depois de um período foram 

chegando outros professores como Noélia Gusmão, Adália, Pepetinha... Lembro 

bem, foi no ano de 1959 que esse Grupo Escolar começou a funcionar. 
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Após alguns anos passei uma temporada trabalhando na CNEC, no ginásio, 

através de indicação do governador Luís Viana, posteriormente trabalhei no Grupo 

Escolar Isaias Alves como professora e depois voltei para o grupo Escolar Alexandre, 

onde eu terminei minha carreira docente. 

 

5.2 - Entrevista com a Professora Noélia Gusmão Alves Dias 

 
Realizada em sua residência, em Poções, Bahia, na data de 01 de agosto do ano 

de 2018. 

 

Figura 13: Profa. Noélia Gusmão Alves Dias. 

 
Fonte: Foto cedida pela entrevistada. 

 

Meu nome é Noélia Gusmão Alves Dias. Nasci em Poções, na fazenda Serra 

Preta, em 1937. Meu pai tinha essa fazenda e minha mãe me teve lá. Naquela época 

era parteira, não tinha aquele “negócio” de médico. E minha infância até os 13 anos 

foi aqui em Poções, antes de ir pra Salvador pra estudar. Minha mãe faleceu em 12 de 

dezembro de 1944. Ela era muito doente, e viajava muito, não tive muito contato com 

ela e não me lembro assim muito dela, porque quando ela faleceu eu tinha 7 anos. Ela 

ficava mais tempo se tratando em Salvador do que com a gente.  

Nós fomos criadas por uma senhora negra, e foi assim uma mãe preta pra 
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gente. Naquela época tinha exceção, e aí minha mãe na última vez que foi pra 

Salvador pediu a ela (chamava Jovilina Pereira), e a gente chamava ela de “meu dó”. 

Então minha mãe pediu a ela assim: “Dó, eu vou pra Salvador. Sei que não vou 

voltar, não deixe minhas filhas não, toma conta delas”. “Meu dó” ficou com a gente 

até o dia que ela faleceu, morreu nos braços de minha irmã Tereza. Nisso meu pai 

providenciou... Eu estudava aqui no Alexandre Porfírio (entre 1944 e 1950), fiz até o 

3º ano primário, e ele providenciou em Salvador o Internato, porque ele vivia na 

fazenda e não ia ficar com a gente na fazenda, ia colocar a gente em outra escola. Aí 

ele organizou lá em Salvador no Colégio das Mercês. Era um colégio que só tinha 

moças, feminino. Matriculou a gente, fez o procedimento pra gente ficar interna nas 

Mercês. Então ele colocou o nome de nós quatro, que éramos quatro irmãs: Amélia, 

Julimar, Tereza e eu. Então ele fez a matrícula de nós quatro, mas acabou que 

ninguém foi, só eu e Julimar.  

No Internato a gente passava o ano todo, ia em março e tinham as férias de 

julho. Só que a gente nunca vinha, porque era muito difícil a viagem. Ave Maria, saia 

de navio e ia pra São Roque, de São Roque a gente pegava o trem e ia pra Jequié, e de 

Jequié vinha pra aqui. Então eram acho que 15 dias de férias, quando a gente chegava 

aqui já tava tendo que voltar, então era despesa, já ficava lá no colégio. Aí estudei nas 

Mercês até a 8ª série, e com 14 anos eu conheci Irundy, aí começamos a namorar. 

Quando terminei a 8ª série lá em Salvador fiz a minha matricula em um colégio que 

tinha magistério, meu nome foi chamado várias vezes na matrícula, aí eu não fui. O 

colégio tinha nome de uma santa... não lembro assim não, tem muitos anos. Quando 

voltei pra Poções, reunimos com as pessoas da época com o intuito de fundar um 

colégio aqui em Poções, uma escola, para fazer admissão. De modo que eu só com 8ª 

série já lecionava lá no Grupo Escolar Isaías Alves. 

Naquele tempo uma organização de pessoas (Corinto Sarno, Miguel Lopes, Dr 

Rui) se prontificou a ensinar, é bom lembrar também que minha iniciação como 

professora começou muito cedo, aos 12 anos de idade já ensinava sem formatura 

nenhuma. Já preparava os alunos para fazer admissão, na mesa da copa lá de casa. 

Poções não tinha colégio, o primeiro grupo escolar a ser implantado aqui foi o 

Alexandre, depois o Isaías. Então arrumamos essa equipe para fazer a admissão. Aí 
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preparei uns, dei cursinho, inclusive teve muita gente na época. 

Nós tivemos os custos pra fazer admissão com um grupo, de modo que nós 

preparamos essa primeira turma e foi aí que Poções, então o ideal da gente era ter 

(colégio), porque Conquista tinha colégio, Jequié tinha colégio e Poções só tinha 

grupo escolar. Nessa época só tinha o primário. Aí esses meninos que passaram 

tinham em torno 15, 16, 17 anos, estavam em uma defasagem de idade, mas era algo 

comum visto às dificuldades da época. Hoje meninos de 10, 9 anos já entrando no 

fundamental, na 5ª série, todos novinhos... Mas eles não podiam, a família não podia 

mandar pra fora, na época meu pai quem ia pra Salvador, eram poucas as famílias 

que tinham condições de fazer isso.  

Posso dizer que a educação nesse período era elitista e excludente, porque 

Poções só tinha o primário e para entrar no ginasial tinha que passar em admissão, 

que era uma espécie de vestibular, depois tinha que ir estudar em outros lugares. 

Vejo alguns exemplos da minha época, só prosseguia nos estudos quem tinha 

condições financeiras. Alguns alunos foram para Goiás quando terminaram a 4ª 

série, no Alexandre ou no Isaías, outros pra São Paulo. Foram ótimos alunos, porque 

eram turmas pequenas aí a gente aprendia o nome dos alunos. A gente conhecia os 

alunos assim como filhos, entendeu, que com o passar dos anos foram aumentando, 

aumentando as turmas, quanta gente que passava pela gente e não aprendia o nome 

dos alunos todos. 

Então como forma de amenizar essa situação, a Prefeitura cedeu o espaço e aí 

fundamos o Colégio Fundação Ginasial de Poções. Muitos, não, esses primeiros 

alunos foram tidos assim, aliás, as primeiras turmas desse colégio foram alunos 

super preparados. Existem relatos dos alunos que saiam daqui para estudar em 

Salvador, tiveram muito êxito nos seus anos escolares.  

Atuei durante um tempo nessa fundação como professora, sem ter formação 

alguma. Depois que veio, aí começamos 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série. 

Posteriormente, através dessa busca incansável dessa equipe de Dr. Rui, Corinto 

Sarno, Miguel Lopes, é que é implantado em Poções o curso de formação de 

professores, o magistério.  

Lecionei algum tempo sem formação, mas quando veio o Magistério, logo 
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efetuei minha matrícula para regularizar minha profissão. Era professora e aluna do 

Isaías. Primeiro preparava pra a admissão, e aí eles passavam e ingressavam no que 

hoje é 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. A admissão era um tipo assim de um vestibular. 

 O magistério primeiro aconteceu na Fundação Nacional de Poções, que era no 

grupo escolar Isaías Alves, logo depois que construiu o prédio para funcionar a 

CNEC. Minha formatura foi no Isaías Alves, como Fundação Nacional de Poções em 

1956. Minha atuação na docência no município ocorreu primeiramente lá no grupo 

escolar Isaías Alves, quando atuava sem formação, depois no ginásio, CNEC e mais 

tardiamente fui vice-diretora do Grupo Escolar Luis Viana, hoje denominado de 

Afonso Manta. Aí ensinei no primário, fiz concurso do Estado e fui designada para 

trabalhar no Grupo Escolar Edson Porciúncla, ensinei lá 10 anos, cuja diretora era 

Placídia Dias. 

 Durante o tempo que atuei como professora do primário, ensinava todas as 

matérias, porque assim que sempre funcionou, mas a gente sempre dedicou atenção 

especial a Português e Matemática e a seleção dos conteúdos era de acordo com o 

livro, seguíamos o livro didático. 

 Ser professor? Era ser mãe, eu ensinei por amor, uma vocação que sempre tive 

desde menina, foi uma escolha. Outra coisa, e sentava-se à mesa, na mesa de lá de 

casa, colocava os meninos e preparava para a admissão, e fazia porque gostava de 

ensinar. Porém já mais tarde acabou admissão, os meninos não precisam mais, e fui 

professora primária de sala de aula, todas as matérias, só ensinei 3º e 4º ano. Sempre 

lecionei as turmas mais adiantadas, não tinha jeito pra ficar com a alfabetização. 

 Eu sempre lecionei por amor, creio que a relação de professor é algo recíproco, 

é uma troca, de modo que sempre alunos me tratavam bem, com carinho, sinto 

saudade, fui muito acolhida, sinto muita saudade. O professor tinha um vínculo 

afetivo com o aluno, a gente tomava conta dos alunos como se fossem filhos, com 

todo amor, com todo carinho. Dava conselho, às vezes quando dava alguma coisa 

errado: “raça ruim, raça de tatu com porco” (risos), eles lembram até hoje.  

 Tinha uns bons alunos, os que tinham o dom né, porque acho que todo mundo 

tem o dom, eu acho que inteligência todos nós temos, só tem que saber cultivar. 

Então, eles dominavam a matemática, eu fazia sabatinas e tomava a tabuada porque 
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considerava que o cálculo era o melhor meio para obter os conhecimentos, a 

inteligência, o raciocínio. Percebo que quando a gente gosta do que faz, fazemos com 

maior qualidade. 

 Fui boa aluna de matemática e também boa professora, ensinava e eles 

aprendiam. Agora eu não era muito em Português. Não tinha muita opção e recurso 

para trabalhar, a gente é que inventava fazer, não via nada como tudo hoje, às vezes 

a gente reunia com a turma de Geografia, com a turma de matemática, isso já no 

ginásio. Porque no primário não tinha isso, a professora é que fazia tudo sozinha. 

 Participei de vários cursos de treinamentos, encontros em Salvador, em 

Conquista, um curso intensivo, tá entendendo? Porque preparava a gente para 

ensinar, tive muitos cursos em Salvador, Curso de Reciclagem para Docentes, 

participei do Curso de exame de Suficiência promovido pelo CADES13, tanto que eu 

perdi meus meninos num desses cursos. Eram 30 dias, tempo integral, de manhã e de 

tarde, participaram muitos educadores do período. Era tanta coisa de cursos para 

melhorar, atualizar o ensino, entendeu? Era um tipo de treinamento, era intensivo e 

você ficava um mês, tanto que na época eu perdi meus meninos que eu tava grávida, 

e foi em janeiro. E subiu, naquela época não tinha como ir de carro pra Salvador... 

subia ônibus, e em uma dessas subidas eu senti uma dor, mas uma dor assim de 

matar, de morte.  

Eu fui fazer um curso em Salvador, intensivo, de um mês, foi até no Antônio 

Vieira...Antônio Vieira não, no Central da Bahia. Fiz o curso, eu tomava transporte 

coletivo, naquela época era difícil alguém ir de carro, né? Então numa das subidas no 

ônibus, eu senti uma dor, assim, de morte, terrível. Mas depois parou. Aí eu fui e fiz 

o curso, não senti mais nada, terminei um mês fazendo o curso. Isso foi em Janeiro. 

Então passou fevereiro, e quando foi em março, dia 19 de março, eu comecei a sentir 

dores, o médico Dr. Aloísio Rocha, que era o médico daqui da cidade, fez meu parto 

aqui em casa, não tinha hospital. Então quando ele veio me atender, nasceu o 

primeiro, vivo.  

                                                           
13 Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário 
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Entretanto, havia um segundo filho na placenta, mas essa segunda criança não 

se movimentou porque estava morta. E pelo tamanho dela, já tinha dois meses sem 

vida, justamente nos dois meses, de janeiro a março.  Aí deduzimos que com a dor 

que eu senti quando eu subi no ônibus lá, dor horrível que eu senti, ele deve ter 

morrido, né? A gente presume isso. Não tive infecção nenhuma, ele ficou esse mês de 

janeiro, uma parte de janeiro, fevereiro e no dia 19 de Março eles nasceram, então não 

senti, não tive infecção nenhuma, não senti nada, entendeu? Ele estava todo 

sequinho, e o tamanho dele estava menor do que nasceu vivo. O que nasceu vivo 

demorou horas, mas faleceu também. 

 Não foi provocado, porque na época eu não fazia isso, né? Ninguém 

comentava esse negócio de aborto, de tomar remédio, nunca tomei, esse pecado eu 

não levo a Deus, entendeu? Então foi isso, foi natural. Então, dos dois meninos, o 

segundo não tinha força pra sair. Quando ele tirou e olhou, já estava morto, então ele 

estava menor que o primeiro, certo? Ele estava assim, pardo, sequinho, e não tinha 

infecção nenhuma, eu não tive nenhuma dor de cabeça, nada. E nem tomei remédio 

também, nada.  

 Esses dois meses foram em Janeiro, e eu presumo que foi essa a dor que senti. 

Ele (o esposo da depoente) fez cursos, e eu também, vários cursos eu fiz, vários. E ele 

era animado e tinha esses... é... colocava, assim, aquelas aulas de lazer, de não ficar só 

preso à escola, à estudo, à matéria. E foi bom, muito bom, pra mim mesmo foi ótimo, 

eu gostava desses cursos, tinha um dia que eu fazia de matemática, outro de 

geografia e outro de educação artística, e... bom, tivemos muitos cursos. Eu tinha 

esquecido desses cursos que participei. 

 Nas aulas de matemática sempre priorizei a aritmética, as quatro operações, 

utilizava muito a tabuada e marcava, era eu mesma, eu marcava, “estuda tabuada 

porque é a base de tudo, se saber a tabuada o aluno vai longe”, então a gente fazia e 

chamava “fulano”, aí ele levantava e fazia a sabatina. Eles respondiam, quem não 

respondia “volta pra estudar, tem que estudar, porque se não estudar vai dar 

trabalho depois”. Então a gente ensinava assim falado, o professor perguntando para 

o aluno e ele respondendo, quando ele não sabia o assunto era colocado pra estudar. 

 Tudo que o professor fazia tinha o consentimento dos pais. Eu fui tão feliz na 
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minha época de professora, você ensinava com amor, ensinamos três anos de graça. 

Quando foi em dezembro, Sr. Otávio Curvêlo, era prefeito, nos reuniu e disse: “vou 

dar um agrado a vocês”. Sabe o que é ensinar de graça? Nós ensinamos por amor. 

Ave Maria, hoje quem é que faz isso? Dar uma parcela de contribuição para a cidade 

onde nasci representava pra mim uma espécie de gratidão.  

 

5.3 - Entrevista com a professora Erbene Campos de Sá  

 

Realizada em sua residência, Poções, Bahia, na data de 10 de agosto de 2018 

 
Figura 14: Prof. Erbene Campos de Sá. 

   
Fonte: Foto cedida pela entrevistada. 

 

 Eu nasci em Boa Nova, 17 de fevereiro de 1924.  Lá em Boa Nova eu fiz os 

primeiros anos, quem foi minha professora foi mamãe, ela também era professora. 

Eu fiz os primeiros anos com ela. Depois, terminei, fiz até a quarta série, 4 anos né, 

naquele tempo era ano, não era série não. Entrava logo no primeiro ano, 

alfabetização era ensinada pelos pais em casa, mas o ensino era muito... existia prova 

oral, todo mês fazia perguntas pra gente responder e no fim do ano tinha uma prova 

escrita que tinha uma banca.  
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 Nessa banca participava prefeito, delegado, diretora, a professora. Fazia os 

bilhetinhos, tipo de rifa. Naquele bilhetinho tinha o assunto pra gente falar, era 

assim. Você tirava o bilhetinho, História, descobrimento do Brasil e você tinha que 

falar tudo sobre o descobrimento do Brasil, cada um fazia uma pergunta a você. 

Matemática era escrita, era no quadro. O bilhetinho dizia: Fração Ordinária, aí você 

ia explicar a fração ordinária. A professora ditava e você escrevia no quadro e 

respondia.  

  Minha mãe primeiro ensinou na escola pública. Mamãe era exigente, todo 

mundo respeitava mamãe. Era muito enérgica, foi professora, foi parteira. Depois, 

com política, com perseguição política, ela perdeu a cadeira. Ela perdeu a cadeira e 

foi ensinar na particular, ensinou muitos anos na particular. Depois, terminei a 

quarta série com ela, Boa Nova não tinha recurso, não outro estudo, só tinha mesmo 

a escola primária e fiquei em casa com ela. Aí passaram-se os anos, dois padres 

chegaram, italianos em Boa Nova, era passionista, um foi pra Jequié e outro ficou em 

Boa Nova, padre Ilário, o nome dele era padre Ilário. Era muito trabalhador e 

procurou fazer um salão paroquial e duas salas pra escola, pertinho da igreja. Depois 

com umas primas minhas e uma tia minha, que tomava sempre conta da igreja junto 

com as filhas, queriam uma escola né? Uma escola para as crianças pobres. Aí 

procurou essa prima minha, essa senhora.  

 Como em Salvador, através da boa viagem, ele arranjou uma escola, ele queria 

arranjar uma escola, né?, Uma nomeação de qualquer moço ou moça né, pra poder 

ensinar. Aí deu o nome dessa prima minha, mas não teve sorte, nunca veio, nunca foi 

nomeada, não veio à nomeação. Aí ele chegou e falou com mamãe ”Oh dona Júlita, 

por que você não bota a Erebene”, Erebene que ele chamava né, mamãe dizia “Ah 

não sei, não sei se ela quer, apresenta o nome dela, me dê o nome que vou levar pra 

Salvador, talvez ela tenha sorte”. Aí eu fui contratada pra escola paroquial lá em Boa 

Nova, a escola tinha o nome de São Gabriel, o nome da escola, escola particular 

chamada São Gabriel, aí era pra ensinar crianças pobres, aí que eu falei “Mas mamãe, 

eu não sou formada, não sou professora”, “Não minha filha, ele só quer pra ensinar 

as primeiras letras, só isso, Você ensina a leitura, as quatro operações e aprender a 
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escrever” e eu fui, comecei a ensinar. Com dois anos que eu estava na escola, 

cortaram o convênio do governo. 

 No governo de Juraci Magalhães (1959 – 1963), aí cortou o convênio, pronto e 

ele chegou e falou “Oh dona Erbene, foi cortado o convênio e estamos no meio de 

agosto”, eu disse “ Não, padre Ilário, eu fico com pena de despachar os alunos, eu 

vou ensinar até o fim do ano. “ Você vai ensinar de graça?”, “ Sim, não tem 

importância não”, aí ensinei até o fim do ano. 

 Fiquei até o fim do ano, depois ele foi embora, foi pra Jequié, o padre, veio 

outro também, no lugar dele. Aí junto com mamãe, eu nunca gostei de emprego 

assim, de prefeitura, nada de prefeitura, nunca gostei. Minha irmã trabalhou muitos 

anos, nove anos ela trabalhou de datilógrafa da prefeitura, deixou pra casar, aí ela 

dizia ‘’ Você não quer terminar, você começou a aprender datilografia e deixou, você 

não quer terminar pra ficar no meu lugar não?’’, ‘’ Não, não quero não’’. Aí o padre 

chegou junto com mamãe e com o prefeito pra me nomear como professora 

municipal, sem eu saber. Não sabia de nada, mamãe fazia as coisas junto com eles e 

escondido de mim, porque se ela me dissesse eu não ia, eu não queria. Aí quando é 

um dia eu recebi um chamado do prefeito pra eu comparecer a prefeitura, aí eu fui, 

cheguei lá era isso, eita, mas eu fiquei  com raiva.  

 Quando cheguei em casa eu disse a mamãe, ‘’ mamãe, vocês fizeram esse 

complô com o padre, eu vou ensinar, mas nunca pisarei na prefeitura pra receber 

salário nenhum, e nunca fui. Eu ensinei nove anos pelo município e nunca fui. Agora, 

o tesoureiro da prefeitura era muito amigo dela, ele levava folha pra mim assinar na 

escola e eu assinava. O salário era 3 cruzeiros, 3 cruzeiros! (risos), não dava pra nada, 

sabe o que eu comprava? Leite de colônia, batom, essas tolices que eu comprava, se 

eu quisesse comprar um sapato eu tinha que juntar um ano. Eu sempre dizia “Eu vou 

deixar” e mamãe “não minha filha não deixa não, conta o tempo, você vai contar seu 

tempo”. Aí eu não deixei, né? os padres pediram pra não deixar e eu ficava com 

pena. Eles traziam coisas pra escola, leite em pó eu nunca vi, era uns tonéis deste 

tamanho de leite em pó. 

  Minha irmã que morava lá veio, foi embora pra Itapetinga com a família, foi 

todo mundo embora pra Itapetinga e eu fiquei com mamãe. Aí depois, passou uns 



115 
 

anos, um senhor lá falou “Boa Nova precisa ter um ginásio”, aí fundaram um ginásio 

em Boa Nova, aí mamãe disse “Você quer fazer o ginásio não”?” e eu dizia “ Eu não 

mamãe, com quarenta anos eu vou estudar?” E meu irmão dizia “Tem nada não 

Erbene, hoje não tem nada disso não “e meu irmão dizia “lá no colégio que eu 

estudava tinha um senhor de sessenta anos”. Nesse tempo fazia admissão para o 

ginásio e eu fiz admissão. Aí eu entrei no ginásio, aí fundou ginásio normal. 

Estudava o ginásio e englobava as matérias do normal lá em Boa Nova, mas eu me 

formei aqui. Depois eu fui embora pra Itapetinga, passei um ano em Itapetinga. 

Depois de Itapetinga eu vim pra aqui. 

 O exame era uma seleção para o ginásio, tinha um livro que a gente se 

preparava, era um livro só, vinha tudo, vinha português, vinha matemática, história, 

ciências. Fiz três meses de preparação. Foi assim, Boa Nova não tinha...toda minha 

vida eu tive vontade de estudar e formar-me em professora como mamãe, mas Boa 

Nova não tinha recurso para isso. Veio um senhor morar em Boa Nova, aí ele criou o 

ginásio, aliás, foi a Salvador e junto com umas professoras surgiu a ideia de criar o 

ginásio normal, quer dizer que entrava quatorze matérias (matérias do ginásio e a do 

normal), só não tinha didática.  

 Houve muita matrícula logo. Eu não tinha muito tempo de estudar porque eu 

ensinava pela manhã e a tarde tinha que olhar mamãe e serviço de casa, eu não tinha 

muito tempo para estudar. Era muito difícil, mas nós formamos como regentes de 

ensino, no diploma tem Regente de Ensino, era difícil a nomeação. Eu queria fazer o 

normal, mas Boa Nova não tinha ainda, só tinha o ginásio Normal, mas eu queria o 

Magistério mesmo. Então, nós mudamos para Poções, comecei lecionar aqui ainda 

sem Formação no magistério.  

 Quando eu entrei na CNEC já sabia quase tudo, já tinha estudado psicologia, 

só não sabia didática, matemática moderna, a matemática mais antiga, foi ótimo pra 

mim. Existia uma disciplina chamada Puericultura que era sobre...fala tudo sobre a 

maternidade, sobre a mulher quando tem filhos, quando gera o filho, a puericultura é 

isso. Glória era a professora. O diretor da CNEC dava matemática, era fogo! Gostava 

de dar zero (risos), gostava de dar zero que chegava rir. Eu nunca dei zero a um 

aluno, nunca dei. 
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 Ensinei aqui 22 anos, no Grupo Escolar Antônio Carlos Magalhães. O ensino 

daquela época era mais puxado do que o de hoje. Eu ensinei, começava da primeira 

série até a quarta. Quando eu terminava a quarta série eu tornava pegar a primeira 

série novamente, na mesma sala, nunca saí da mesma sala. Vinha o planejamento de 

Conquista, era feito em Conquista. Aí nós dávamos três ou quatro aulas por dia. 

Toda vida eu fui contra planejamento, sempre achei que a professora, ela mesma 

deveria ser responsável pelo seu planejamento. Pegasse o livro e marcasse “ Deixa eu 

ver esse mês, eu vou dar tanto esse mês de matemática, tanto de português, ela 

mesmo organizando de acordo com a necessidade da sala e o aluno aprenderia muito 

mais. Porque a professora que conhece a sua classe e o nível de aprendizagem, né? 

Ela quem sabe o que os alunos podem aprender, né? 

 Fiz dois concursos, eu ensinei muito tempo como professora leiga e depois 

fiquei 5 anos parada sem fazer nada, não tinha concurso. Depois de cinco anos que 

eu tinha me formado, veio o concurso, o concurso do estado, daí eu fiz. Com cinco 

anos o concurso perdeu a validade, veio outro concurso e eu fiz novamente e passei 

também no outro. A gente era contratada, mas o contrato dá muito prejuízo ao 

estado.  

 Naquele tempo as aulas de Matemática a gente explicava pelo quadro, 

explicava a aula e depois chamava um aluno, o mandava fazer um exercício pra ver 

se aprendeu e os outros ficavam fazendo no caderno, muitas vezes passava no livro, 

no livro vinha muito exercício, a gente passava duas páginas ou três páginas pro 

aluno responder em casa e fazia o exercício e de casa. Uma vez na semana, tomava a 

tabuada, a resolução tinha que ser de cabeça, raciocínio rápido, na verdade tinha que 

decorar ela toda, porque o aluno não sabia o que a gente ia perguntar. 

  Hoje em dia eu vejo os meninos grandes não sabem fazer nem uma pequena 

multiplicação de dois. Tudo muito fácil e com ajuda da tecnologia e mesmo assim os 

meninos não aprendem nada. Naquela época ensinávamos também com sabatina e 

se um aluno não acertasse, perguntava pra outro, a gente fazia isso em equipe, 

organizava as equipes e tinha o líder. Muitas vezes desenhava na lousa ou pedia o 

menino para fazer a representação de um conjunto. Assim desenha um conjunto 
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unitário, um conjunto vazio, sempre existia aquela dificuldade do menino 

compreender porque o conjunto era vazio, era complicado explicar para eles.  

 Às vezes eu fazia um lago e colocava os patinhos dentro para melhor 

esclarecimento, mas era coisa simples e a gente aproveitava a explicação de conjunto 

e iniciava outras operações como adição, subtração e multiplicação. Assim: dois 

conjuntos (ou lagos) contendo três patos cada, quantos patos há ao todo? Aí os 

meninos poderiam fazer as deduções de que operações ele poderia fazer ou somar ou 

então multiplicar, agrupando né? Naquele tempo não tinha muito recurso, então a 

gente comprava livro e preparava nosso material, nossa aula. Então, aproveitava a 

aula de conjunto e misturava com outros assuntos também, aproveitava para 

trabalhar adição com o símbolo união. 

 Existia um livro de matemática que eu usava muito, de uma autora famosa... 

deixar eu lembrar o nome dela... meu Deus, era Deborah Neves... com aqueles 

caderninhos. Tinha também outros livros que a gente recorria para preparar aulas 

sabe? Porque a profissão exige dedicação, o trabalho ele estende  até os finais de 

semana. Tava essa semana comentando com minha irmã, a gente buscava melhorar o 

planejamento com um livro que as folhas eram soltas, bem colorido os desenhos, não 

lembro bem o nome, mas a gente tinha muita dificuldade com os novos conteúdos, 

era muito complexo. 

 Professora naquela época tinha mais, a gente tinha mais valor. Hoje não sei se 

é porque espalhou pelo... Naquele tempo era difícil ter uma Escola Normal, hoje 

qualquer lugar pequeno tem uma Escola Normal, muitas moças que queriam ser 

professoras como aqui em Poções que não tinha outros meios de estudo, só tinha 

isso. 

 Escolhi ser professora por influência de mamãe. Eu ficava encantada com 

mamãe, quando era pequena mamãe me ensinando eu achava lindo, aí eu pegava as 

bonecas todas e fazia como escolas, direto, brincava assim. Aí pronto, quando 

mamãe... quando nós começamos a terminar o curso primário e já tava bem 

adiantada mamãe colocava a gente para ajudar ela na escola. Naquele tempo não era 

proibido, cada dia colocava uma para ajudar, mas só quem gostava era eu, as outras 

caiam fora, não gostavam. Eu sozinha que gostava de ensinar, desde pequena eu 
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gostava. Então o que me levou a ser professora foi esse exemplo de mamãe, o mesmo 

esforço que ela tinha com os alunos eu também fiz a mesma coisa, puxei a ela em 

tudo. Não respeitava tempestade, dificuldade, nem chuva, nem nada, para poder 

faltar a aula, não falhava ao trabalho nem doença, nem nada. Se podia caminhar ia 

para a aula (trabalho). Eu adorava meu trabalho. Sempre dizia “Se pudesse não 

existia férias”, ensinaria a vida toda sem férias. Eu optei ser professora por influência 

de mamãe que era professora. 

 As professoras tinham muito prestígio, eram muito respeitadas, todo mundo 

respeitava. Agora tinha isso, eu lembro quando a gente era pequena, não podia fazer 

nada, qualquer coisinha, qualquer traquinagem que a gente fazia“. Não parece que é 

filha de professora”, vixe!  A gente ficava com uma raiva.  

 Os alunos me respeitavam, tinham respeito. Era proibido castigar, né? Bater e 

tudo, mas o único castigo que eu usava era colocar no canto em pé, virado o rosto 

para a parede, ou então escrever uma palavra mais não sei quantas vezes. Por 

exemplo, uma palavra que ele errasse no ditado ou na escrita , eu procurava a 

palavra, mandava escrever não sei quantas vezes no quadro, era assim que eu 

castigava. A função da escola é dar instrução à criança. A Criança já deve vir com a 

educação pronta de casa, educação doméstica e valores são os pais que dão. Porque 

tem muita gente que entende assim que o professor tem que dar educação doméstica 

e ainda instruir a criança. 

 Não existia muito material pedagógico. Houve um tempo que não tinha livro, 

depois o governo começou a mandar , quando eu ensinava teve um livro que durou 

quatro anos, todo ano esse mesmo livro durante quatro anos. Esse livro era... aquele 

livro que já vem dentro do livro, o português, aqueles livros que já vem as matérias 

tudo englobado. Lembro de aritmética no meu tempo Trajano, era uma grande 

aritmética, Ô aritmética boa. Não trabalhei com ela não, foi no primário que estudei 

com essa aritmética, tinha tudo sobre até banco, câmbio, tudo tinha na aritmética e 

ela influenciou minha prática como professora. 

 Para ser um bom professor a gente precisava conhecer muito bem as matérias, 

falar bem o português, saber a matemática, saber história. A gente trabalhava muito 

fração, fração decimal, fração ordinária. Eu sempre comprei livro para planejar aulas, 
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para facilitar o ensino e compreender a nova matemática, a moderna, tinha um 

manual do professor que as folhas eram soltas. 

 Os alunos não eram como hoje não, hoje os alunos não respeitam professora, 

hoje é um horror as escolas. Naquele tempo não, na escola os alunos respeitavam os 

professores, pelo menos minha sala, nunca tive um aluno que me desrespeitasse e me 

xingassem e fizessem qualquer ato feio, nada. Todos me respeitavam. Tempos bons. 

 

5.4 - Entrevista com a professora Gislene da Silva Gomes 

 

Realizada em sua residência, em Poções, Bahia, na data de 13 de Agosto de 

2018.  

Figura 15: Professora Gislene Silva Gomes 

 
Fonte: Foto cedida pela entrevistada 

 

Eu me chamo Gislene da Silva Gomes, nasci em Serra Talhada no sertão de 

Pernambuco e lá eu morei até os nove anos de idade. Fiz boa parte do primário lá e 

depois nos mudamos para Feira de Santana. Em Feira de Santana eu morei quatro 

anos. Pouco tempo depois, mamãe morreu, daí eu tive que voltar para Serra Talhada.  

Estudei em uma escola chamada (sem compreensão) vários grupos, mas o 

último que estudei era uma escola que até tempos atrás tinha estadual, eram escolas 

isoladas, sabe? Lá em Feira de Santana eu estudei no Colégio Maria Quitéria, que era 

escola pública, outra que não lembro bem o nome, mas sei que era na avenida 
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Getúlio Vargas e depois nós mudamos para avenida Getúlio Vargas e lá tinha uma 

escola chamada Libobeneco e daí pelo fato da morte de mamãe que foi no mês de 

setembro, minha avó veio para Feira de Santana ficar conosco para a gente poder 

terminar o ano, eu e meus dois irmãos. Como papai era viajante nós não podíamos 

ficar em Feira, desse modo, voltamos para Serra Talhada.  

Naquele tempo para você entrar no ginásio após ter terminado o primário 

tinha que fazer exame de admissão. Puxado, exame sério, fazia uma avaliação total 

de todo o seu conhecimento de primário e a depender da nota você seria chamado ou 

não pra ser matriculada no colégio e eu fiz no Imaculada Conceição, Colégio 

Imaculada Conceição de Serra Talhada e lá eu me formei, depois de formada voltei 

para Bahia porque papai tinha casado. 

Naquele tempo, o magistério falava assim, curso normal, ou seja, Escola 

Normal, então era um ginásio, lá a gente estudava viu? Não era brincadeira não, era 

o ginásio e anexava toda a parte que hoje faz que é o pedagógico. A gente estudava e 

tinha um conjunto de matérias do Curso Normal, psicologia, sociologia, filosofia, 

pedagogia, duas línguas estrangeiras (inglês e francês), latim, minha filha!!! A gente 

não tinha tempo pra nada não, era só na base do estudo. Quando eu terminei o 

estudo, recebi meu diploma de professora e voltei aqui pra Bahia, papai já tinha 

casado, meus tios e avós não queriam que eu viesse, mas papai dizia: “Ah!! Não. 

Pode ficar tranquila”. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em dezembro de 1959, 

aqui estava uma crise muito grande de professores. Mas uma crise que não era 

brincadeira, daí a primeira pessoa que me fez uma visita em Poções como colega e 

amiga foi Placídia e Vilobaldo, porque Vilobaldo era primo da minha madrasta. Eles 

foram lá em casa, depois fui conhecendo outras pessoas e eu sei que nesse tempo o 

prefeito de Poções era Doutor Aloísio, uma pessoa boa, mas as coisas eram 

dificílimas, muito precariedade. 

Grupo Escolar só tinha aqui o Alexandre Porfírio e estavam fazendo assim, 

algumas salas de aulas de professores estaduais, mas separadamente porque o 

Alexandre já não comportava mais, já não tinha espaço. Então, tinha um jardim 

infantil, onde hoje é o Tiro de Guerra, e Alba Marly, filha de doutor Aloísio, achou 

por bem criar uma sala de aula, um jardim infantil para poder ir forçando o governo 
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a fazer alguma coisa. E aí Alba ensinou, mas era portadora de asma e ela não 

aguentava muito, ela ensinava pela manhã e a tarde ia para o Alexandre Porfírio. Daí 

eu pergunto para você, e ganhava alguma coisa? Nada.  

Não se ganhava nada, só a fim de ajudar, de contribuir. Quando Alba saiu do 

Tiro de Guerra, ali você indo a primeira sala direita que é uma sala grande, era a sala 

que Alba dava aula para o jardim infantil, daí ela veio para o Alexandre Porfírio e me 

convidou para eu dar aula lá de graça, e eu fui. Tudo isso para poder contribuir com 

a educação da cidade. Pouco tempo depois, acharam que não deveriam, começaram 

a colocar política no meio, então eu saí e vim para essa Maçonaria, que era recém 

formada ali naquela sala da frente, era ali que eu dava aula para os meninos, também 

sem ver um tostão de nada, só contribuindo para o desenvolvimento do município.  

Quando foi em agosto, aliás, final de julho de 1960, o Sr Miguel Lopes Ferraz 

que era gerente do banco da Bahia, antigo banco da Bahia, que hoje funciona ali 

como um órgão que tira carteira de identidade, ali Sr Miguel foi o gerente desse 

banco, não tinha banco do Brasil aqui. Senhor Miguel Dias um dia conversando com 

papai falou assim: Ô Zé, eu vou precisar ir a Salvador e vejo se encontro doutor 

Novais por lá, que era um deputado federal que gostava muito de Poções, se eu 

encontrá-lo por lá vou pedir a ele a nomeação de sua menina, porque Poções está 

sem professor praticamente.  

Era uma situação lamentável naquela época, mas por sorte ele encontrou e 

pediu. Senhor Miguel era uma pessoa que queria muito bem a Poções, muito 

interessado e isso sem interesse político, somente a fim de ajudar. Quando ele voltou, 

falou assim pra papai: Olha a portaria da sua menina tá pronta e só não foi publicada 

porque eu não sabia o nome dela todo. Daí papai deu o nome, naquele tempo ele 

telegrafou pra Salvador.  

Quando foi em agosto eu recebi a convocação da secretaria para nomeação e 

fui trabalhar no Alexandre Porfirio e no começo foi assim, porque só tinha puro e 

exclusivamente o Alexandre e ali atrás na 26 de julho tinha uma sala vazia, Jaci 

matriculou um grupo de alunos e pedia alguma professora para fazer a caridade 

para dar aula lá. Eram quarenta alunos e as salas pequenas, porque não era naquelas 

salas da frente, era uma sala pequena lá atrás, mas só lentamente foi se 
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desenvolvendo, porém com uma dificuldade muito grande.  

Depois que Jacy foi embora Madalena assumiu, foi quando o grupo escolar 

teve mais abertura, porque Madalena era, é uma pessoa simples, muito pra frente, 

gostava de ver a coisa crescer e deu muita abertura e o ensino desenvolveu bastante 

lá no Alexandre Porfírio. Daí, foram se criando outros grupos: Isaías Alves, porque 

ali onde é o Isaías Alves, ali foi o CNEC e o doutor Irundy entrou como diretor, isso 

foi em sessenta, sessenta, meu Jesus? Pera aí ! Cinquenta e nove que criou. Eu lembro 

o dia da inauguração por sinal. Dia primeiro de março de 1959, porque eu já tava de 

mala pronta pra voltar para Pernambuco quando foi criado a CNEC, ficou pequeno e 

com muita luta.  

Muitas pessoas se interessaram pela educação de Poções e teve essa 

inauguração e logo em seguida começou a funcionar e foi um bom colégio, inclusive 

muita gente que estudou aqui e que saiu, inclusive Blós, filho de tia Ceci, quando eles 

chegaram de São Paulo para dar continuidade aos estudos, fizeram exames e testes 

para ver se acompanhavam a turma e ainda chegaram a comentar que Poções que 

não tem nem no mapa tem um colégio com grande qualidade, é muito importante 

isso né? Era um ensino muito bom e meus dois irmãos que estudaram aí e foram para 

São Paulo, mas era um ensino excelente. 

Não trabalhei lá quando funcionou inicialmente lá embaixo não. Eu ensinei na 

CNEC, mas também foi pouco tempo quando estava perto de sair daqui para ir pra 

Salvador. Quando eu mudei pra Salvador deixei aqui como grupo escolar o Isaías 

Alves, Ildete Martins como diretora e Stella era vice e o Edson Porciúncla que era 

Placídia. Ela deve ter falado pra você, né? O Luís Viana que foi uma luta muito 

grande para aquele colégio vir para Poções, mas foi luta, veio devido o esforço e 

amizade de Vilobaldo, esposo de Placídia, que era muito amigo do filho do 

governador Luis Viana Neto e quando tinha necessidade, pra ganhar aquele terreno 

foi uma luta da professora Boêmia teve com a prefeitura e o colégio foi levantado 

com muita dificuldade e quem levava essa papelada toda para Salvador era 

eu...(trecho sem compreensão).  

Mas o Alexandre Porfírio, até quando eu trabalhava lá era classificado como a 

melhor escola de Poções. Ah!! Tinha o Grupo Escolar Pedro Cunha também e era 
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Izailde a diretora. A herança que é que foi um bom colégio, uma referência. 

O colégio tinha um horário rígido, as aulas começavam oito horas, mas antes 

tinha a entrada dos alunos, as meninas ficavam a direita em uma área assim, onde 

construíram umas salas, e eu fui contra a construção daquilo ali eu disse que ia tirar a 

estética do prédio. Eu lembro que foi um deputado baixinho que teve muitos votos 

aqui e depois ele quis fazer alguma coisa para marcar, nesse tempo quem era prefeito 

era o Senhor Pedro Cunha. Lembro que ele chegou lá e disse assim: “Eu quero 

construir duas salas de aula no prédio”, aí Gislene lá falou assim: “ótimo, nós só 

temos quatro salas, que coisa boa, então o Senhor pode construir lá atrás”.  

- Não, eu não quero construir lá atrás eu quero aqui nessa área da direita, aí eu 

fui e falei com ele: Mas se o senhor duas salas aí do lado vai tirar a área do recreio 

das crianças, das meninas porque o recreio era assim, Mera olhava o recreio das 

meninas e Senhor Pepeu olhava o recreio dos meninos para não ter encrenca de jogo 

de futebol por isso era separado. Aí ele disse “não, mas eu quero ali, porque já olhei e 

já observei”.  

Então eu disse que independente disso essa construção vai tirar toda estética 

do prédio, o primeiro grupo escolar da cidade e tem que se manter do mesmo jeito, 

mas ele disse que não que ia ser do ali do mesmo jeito e indagou: “A senhora é o 

que?” Eu disse: Sou professora daqui, moro aqui e posso falar, por que não posso 

falar? Ele ficou danado e disse: “Eu vou mostrar para a senhora que eu faço, pois a 

senhora não manda mais que o prefeito”. Nunca me esqueço disso. Mas eu falei que 

vai ficar uma coisa feia, isso vai, porque vai tirar a beleza do prédio porque é um 

monumento do município. 

Os meninos eram de uma conduta espetacular, disciplinados, se você ver até 

hoje eu encontro alunos meus e eles falam:  “Oh, minha professora querida!” Aquele 

carinho, aquela coisa, eles aprenderam a amar aquele prédio, ele era uma referência 

em Poções. Era muito bom ser professor, esse reconhecimento não tem preço. 

Bem, eu quis ser professora porque no meu tempo, ali pelos 14, 15 e 16 anos 

era a tônica, né? Fulana está estudando para ser professora, porque naquele tempo as 

moças estudavam para ser professora e para ser dona de casa, era isso e ninguém 

pensava em outra coisa, pensava que mesmo que não casasse, mas ser uma boa dona 
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de casa, uma professora porque naquele tempo ser professor era uma coisa 

importante, você vai trabalhar com educação e  fazer a formação de pessoas. Onde eu 

estudei, apesar de ter sido na época um prédio novo, mas era um colégio de Freira.  

A minha formação foi voltada para a parte religiosa e além das matérias 

tínhamos as professoras muito finas, pessoas muito educadas e não tinha nenhuma 

de lá da cidade. Todas eram do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e com aquele ritmo 

de quem tinha sido formada também em colégio de Freiras... E eu gostei porque era 

rígido o colégio, uma linha de conduta que não era brincadeira não.  

Professor tinha prestígio, as pessoas lhe valorizava e os alunos queriam 

exercer aquela profissão, achavam bonito e os pais também contribuíam, porque eu 

lembro que aqui, mesmo ensinando no Alexandre Porfírio todo começo de ano, 

depois que se acomodava todo mundo e os pais sabiam quem era os professores de 

cada aluno, era raro o pai que não ia sem avisar.  

Chegavam, passavam ali na frente onde era a diretoria e diziam assim eu 

quero falar com a professora de tal série, de tal ano, porque de primeiro se falava 

ano, professora fulana de tal. As salas, como você conhece são muito altas, as janelas 

e as portas ficavam um pouco encostadas. Então quando batia na porta a gente ia 

abrir. – “Bom dia, eu sou o pai de fulano e tal, como é que ele está por aqui?” – “Tá 

bem, tá assim... todo mundo olhava para trás pra ver quem era.” – “Eu vim aqui 

dizer pra senhora uma coisa: Lá em casa sou eu e a mãe e aqui é a senhora. O que a 

senhora determinar, tá feito, não tem ABC”.  

Quando o pai saía, que às vezes nem entravam na sala, só dali falavam em voz 

alta para o menino ouvir, né? Quando os meninos saiam diziam: Vixe, teu pai teve aí 

e eles ficavam inchados de felicidade, porque sentia que tinha alguém que se 

interessava por ele. Agora hoje de forma nenhuma, há uma inversão. E a gente se 

sentia valorizada, não é? 

O cotidiano da escola era assim, a avaliação era através de provas, né? Você 

marcava, chegava, entrava. Naquele tempo, ainda não tinha mimeógrafo, não tinha 

nada disso, então a gente colocava os quesitos no quadro, eles copiavam no papel 

pautado e, depois eles respondiam. Entravam para sala, depois é que a gente entrava, 

mas ninguém badernava. Entravam, sentavam em fila, as carteiras eram conjugadas. 
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Então, quando o professor entrava na sala todo mundo levantava. 

Eu dizia:  

- Bom dia!!!! Eles respondiam: 

-Bom dia, professora.  A gente passava para a carteira e lá rezava, depois que 

terminava de rezar, agora vamos para o dever de casa, eles já sabiam e geralmente o 

caderninho já estava em cima da mesa. Agora nós vamos estudar sobre assunto. É, 

não se tinha amparo, como se tem hoje, né!? De livros bonitos. A maioria de nossos 

alunos tinha dificuldade financeira para comprar os livros. Muitos deles estudavam 

de dois. Tinham dificuldades pra comprar cadernos. E, tinham dificuldades até 

mesmo... pra tudo. De uma maneira geral eles tinham muita dificuldade. E nós 

professores enfrentávamos uma sala de aula superlotada.  

O que tínhamos era um mapa, do Brasil, quando a sala estava bem arrumada. 

O mapa do Brasil e o mapa mundi, né!? Pra gente dar uma aula de geografia. E se 

recebia uma caixa de giz e um quadro de giz relativamente pequeno. Era assim que 

nós trabalhávamos. Então, iniciávamos as nossas atividades nesse tempo. Nós 

professores, nós tínhamos assim, uma disciplina de começar as aulas 08:00h. Então, 

antes das 08:00h todos nós já estávamos presentes com o ponto assinado, 15 minutos 

antes do horário. Então, fazia uma fila, rezava com os alunos, depois que rezava, dia 

de segunda-feira, de manhã, cantava o hino nacional, hasteava a bandeira nacional, 

ensinávamos realmente os meninos a cantarem, porque hoje você nota uma atividade 

muito grande, do adulto atual, que não sabe cantar o hino nacional. E também 

tínhamos uma vez por mês, não uma vez por semana, já tinha a escala, tal turma vai 

ao dentista.  

Tinha tratamento odontológico e tinha também tratamento médico. 

Ensinávamos a postura de ouvir o hino com respeito. Depois iniciávamos as aulas. E, 

no final do turno, as professoras da tarde, depois que terminavam o expediente, aí 

elas arriavam a bandeira e também cantavam o hino nacional. Era uma maneira de ir 

introduzindo, né?! o amor, o respeito à pátria, à sociedade como um todo.  

Os nossos alunos naquela época eram meninos muito bons, porque eles, assim 

num percentual de quase 90%, eles obedeciam aos professores e, respeitavam os 

professores. Respeitavam, obedeciam. Aluno nenhum enfrentava um professor. Até 
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porque nós tínhamos o amparo da família. Porque educação e família tem que andar 

de mão dada. Todo mês tinha avaliação, fazia prova pra saber como andava e 

começava em março, então no final de março fazia uma prova, final de abril fazia 

outra prova, maio se fazia prova e em junho se fazia prova antes das férias de São 

João e aí puxava assuntos dados de março até ali. Era desse jeito. Aí eles passavam 

uns dias de férias, não tinha esse negócio de um mês não, eram dias. 

A aula de matemática como sempre o professor ia para o quadro, né? Tomava 

um belo e solene banho de giz porque você sabe que giz antigamente era bravo, né? 

Tanto que o Doutor Irundy falava, eu tenho tanto cabelo branco, mas não é cabelo 

branco, é giz (risos). Os meninos tinham o maior prazer, quando era para apagar o 

quadro.  A gente obrigava o aluno a escrever. Porque, hoje, quanto mais facilita, 

menos interesse eles têm, porque acha tudo pronto! Não é!? Então, eles copiavam do 

quadro desde o nome da escola até o último quesito.  

Tinham que copiar certo, porque a gente já começava... corrigia os erros... 

começava a descontar uns “decimozinhos”. Então, eles tinham uma preocupação de 

procurar fazer certo. E, quando chegava a reunião de pais você falava não só do 

rendimento escolar, como os pais também por sua vez se interessavam, porque ia um 

boletim pra casa todo mês, aonde eles viam as notas, inclusive de comportamento, e 

ali os pais assinavam. Então, o aluno sentia a presença da família acompanhando os 

passos dele. Hoje já não existe mais esse... [ruído de motocicleta na rua] então, existe 

aí uma abertura muito grande, né!? Com sistemas muito modernizados, com muito 

amparo, né!? Porque hoje em dia o professor regente, ele recebe tanta coisa boa, tanto 

amparo, tem coordenador, tem supervisor, tem os livros maravilhosos, tem material 

didático que poderia desenvolver um trabalho muito bom. Mas, em contrapartida 

eles não têm o apoio da família. Eu acho isso lamentável. É lamentável, né!? E, assim, 

nós íamos aplicando as matérias.  

Nós éramos professoras das matérias básicas, Português, Matemática, 

Geografia, História, Ciências, e, quando o curso ia aumentando, nas aulas de 

Matemática se entrava com Geometria e, assim, sucessivamente. As salas ficaram 

com número significativo de alunos, 42, 45 alunos. Bem cheias e outra coisa, eles não 

faltavam. Eles não faltavam. Por que não faltavam? Não faltavam porque os pais 
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cobravam.  

Nós tínhamos pais, assim, quando via que o filho era muito esperto, muito 

vivo, o que é que eles faziam?! Mandava o menino pra escola e depois, de longe eles 

ficavam observando. É. E outra coisa, geralmente, isso não acontecia todos os dias, 

mas, geralmente, sempre aparecia um pai na escola, falava com a diretora ou com 

quem tivesse ali, no momento, respondendo, na portaria “eu quero falar com a 

professora ‘fulana de tal’ que é professora do meu filho”. Batia devagar na porta, a 

gente dava permissão e ele entrava, aí dizia “eu vim aqui saber como está o 

andamento de ‘fulano de tal’”.   

Se está bem comportado, como é que tá. Então, além do filho, que todo filho se 

sente muito valorizado com a presença do pai na escola. Eles sentem assim “Ah, meu 

pai me quer bem, meu pai veio ver... Ah! Que bom!” e ficam sorrindo e, quando o pai 

sai “aí, tá vendo!? É meu pai, é meu pai!” Tem uma alegria extraordinária. Tanto da 

presença do pai, quanto da presença da mãe. A família é muito importante! Aí, a 

gente falava como o menino ia e, eles desejavam boa sorte pra os outros, sorriam, 

brincava ali um pouquinho, e eles sentiam que tinha um pulso, né!?  

Acompanhando o andamento daquilo ali. Por isso que se foi bem, deu pra se 

tocar, tocar bem. Por exemplo, nas aulas de matemática, que todo aluno tem 

dificuldade com contas, não é!? Então, logo que eu comecei, era tabuada. Tinha que 

estudar a tabuada e decorar a tabuada.  Então, eles chegavam em casa, naquele 

tempo a maior preocupação dos pais era “Cê deu a lição? Deu a tabuada?” E 

geralmente quem tomava a lição de tabuada, em casa, pra saber se ele estava sabendo 

era o pai. Então, eles tinham aquela imagem... Porque tinham que saber fazer contas 

e  eles diziam assim “meu pai sabe fazer conta, meu pai tem uma mercearia, meu pai 

tem uma loja, meu pai é sapateiro, meu pai é, é, é...” naquele tempo não chamava 

“gari” chamava “varredor de rua”, “meu pai é...”, mas eles tinham a vaidade de 

chegar, de manhã, e dizer assim, “eu dei a tabuada ontem pra meu pai ontem de 

noite”, e quer dizer, isso é que a família perdeu, eu acho que a família perdeu esse 

lado de ajuda gratificante para o filho.  

Ela perdeu. Perdeu totalmente, porque quando é de noite, o pai vai pra rua a 

mãe vai assistir novela, não sei o que... não se preocupam. E, são poucos minutos que 
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a família dá de presente pra um filho que pode ser recompensado com outras coisas, 

não é!? Então, nós só contávamos com isso. Às vezes os desenhos, dividir pra gente 

dá uma aula de fração, era tudo desenhado no quadro, minha filha. (Risos).  

Nós tínhamos um planejamento, nós tínhamos um planejamento, todas nós 

tínhamos um planejamento, mas, “Que é que você vai dar? Isso e isso e isso e isso.” 

Então, os livros a gente seguia a ordem do livro. Português, Matemática, a gente 

seguia a ordem do livro. “Olha! Essa semana a gente vai estudar tal assunto.” Então, 

durante aquela semana versava sempre em cima daquele assunto. Um assunto da 

área de matemática, de história de geografia. E, na outra semana e, a gente ia 

anotando tudo, eles faziam os deveres de casa correspondente aos assuntos dados, 

no outro dia se fazia a revisão desse dever, era correção desse dever. Então, de uma 

certa forma já ia fixando. Quando era no final do mês pra fazermos as provas, a gente 

pegava aqueles assuntos que foram dados explicados e fez exercício e elaborávamos 

as provas e eles respondiam. 

No começo só nós tínhamos o livro didático da própria criança, depois de um 

certo tempo começou vir o livro do professor, não é!? Isso vindo por determinadas 

editoras, porque a gente ganhando o livro do professor era uma parte de negócio, aí 

falava, dava a nota nos livros daquela editora, comércio, né!? Era parte do comércio 

deles. E, vendiam mais, então eles gratificavam a nós professores com o livro do 

professor. Veio daí, eu acho que foi depois, lá pelos idos de 1968 por aí. Porque teve 

um trabalho, 66, eu não gravo bem não, chamava “Procarta” (Programa Nacional da 

Carta Escolar), era pra fazer um levantamento e uma reciclagem com o professorado 

pra poder introduzir esse livro do professor.  

O livro do aluno era assim, nós professores quando íamos começar a aula, 

como se... uma semana você ia na escola, uma semana antes, aí, “que livro vai 

adotar?” “Ah!, nós vamos... deixa eu ver aqui.” “Ah, essa gramática é boa! Esse livro 

de leitura é bom. Essa aritmética”, que nessa época era chamada de aritmética e, 

principalmente a de Antônio Trajano, que era a que mais usava no começo. Aí, se 

pedia, dava, fazia-se essa lista, então quem tinha uma livraria, em qualquer cidade, 

procurava as professoras e tal e tal, pra eles pedirem os livros, pra os pais 

adquirirem. A aritmética Antônio Trajano (risos) os alunos diziam assim : - Esse 
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homem é um horror! Marcedinho, não sei se você conhece Marcedinho, ele sobrinho 

de Vilobaldo.... (risos) – eu não aguento mais esse livro.   

A geometria eram as figuras básicas, né!? A gente ensinava o que é um 

quadrado, ensinava retângulo, losango, né!? E lá vai triângulo e as divisões dos 

triângulos, os ângulos, é isso que ensinava, mas  não era assim só o que “me faz, 

desenhe um quadrado!”, não, “observa, o que que é quadrado?” porque os quatro 

lados são iguais, “o que que é um retângulo?”, assim. Era com muita dificuldade.  

Os pais compravam o livro, caderno, papel pautado, naquele tempo se usava 

muito, a caneta, o lápis, era tudo isso. Aí, no primeiro dia de aula, quando o aluno 

chegava, cumprimentava, fazia as filas, que cada qual ia pra sua sala, primeira coisa 

que a gente fazia era a relação do material. Agora, quanto a nós, cada professor fazia 

o seu planejamento em casa, aqui ainda não se fazia, não se reunia os professores 

para se fazer o planejamento. Agora tinha uma coisa, havia um espírito colaborativo 

entre nós que muitas vezes quando uma colega tinha um problema, alguma coisa 

assim, você sabe que é assim ali o Alexandre Porfírio, eu ficava em minha sala 

passava uma tarefa aqui e Mera, não sei se você conheceu Mera que era uma pessoa 

de apoio e dizia : - Ô Mera fica aí nessa porta olhando esses meninos que eu vou 

passar um dever depois eu venho pra ... passava o dia com duas salas e outra colega 

vinha ajudar. A gente trabalhava assim: Unidas. 

Os meninos de antigamente eles estudavam, os pais exigiam em casa, né? Por 

exemplo eles tinham um dia para fazer caligrafia, para treinar a letra, a gente se 

preocupava em ensinar a pegar no lápis, na caneta. Essa semana mesmo eu tava 

vendo mostrando os meninos do segundo grau não sabe pegar no lápis, não sabem 

noções básicas. É uma coisa esquisita, né? Quando tinham dificuldade com 

determinadas coisas a gente passava para casa uma atividade extra, independente do 

cotidiano eles levavam uma extra. 

Tomava tabuada geralmente a depender da necessidade que nos marcava. Por 

exemplo, você passou um dever de matemática, de contas, né? Aí tinha gente que 

tinha dificuldades. Então quando você observava que a maioria da sala estava com 

dificuldades, você estabelecia que amanhã vai ser assim, assim, assim. Podem 

estudar porque vai ser tomada assim “solteado”. 
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Eu nunca fui bruta, bruta não. Mas eu era bastante rigorosa e exigia. Gostava 

de exigir, me sentia bem porque via o progresso dos alunos. Porque se você abrir 

mão e eu sabia que os pais valorizavam. O que leva hoje o aluno não valorizar o 

professor e não atender é falta do apoio de casa. Porque hoje em dia eles não querem 

ter responsabilidade, porque eu tenho uma irmã que é professora do fundamental II 

em Salvador e ela diz que está vendo a hora de ninguém querer ser professor, porque 

os alunos estão terríveis, grosseiros, mal-educados. Torna-se muito difícil ensinar 

hoje e se não houver uma mudança nisso aí vai chegar no ponto que o Brasil vai ter 

gente que só sabe desenhar o nome. A desvalorização é muito grande, 

principalmente social.  

Lembro de ter feito treinamento, naquela época se falava assim, e esses cursos 

que nós fazíamos nunca foi durante o período letivo, era no período de férias, porque 

quando houve uma reforma, eu não sei que ano meu Deus, acho que foi em  1964, eu 

sei que no período de junho quando deu as férias de junho, nós todas as professoras 

aqui de Poções e de outros municípios, nós passamos as férias de junho todinhas 

fazendo curso na antiga escola normal. 

Foi quando foi implantando a Matemática Moderna, houve uma reforma 

estrutural, teve que mudar a matemática e entrou conjunto, não sei o que...tá, tá, tá... 

foi nesse tempo. Nós tomamos esse curso, em Vitória da Conquista. Passando mais 

algum tempo, teve outro que foi no mês de janeiro em Salvador, curso de férias. Eu 

não senti muita dificuldade em trabalhar com a Matemática Moderna porque os 

professores eles foram muito habilidosos e eles trouxeram muitas coisas assim com 

bastante consistência e não teve muita dificuldade não, os meninos estranharam né? 

 A gente teve que aplicar o que se aprendeu lá, era uma coisa diferente de dar 

aulas de Matemática. Os livros mudaram né? E tudo mais. Mudar não é nada fácil, a 

gente sempre sofre um pouco com as mudanças. Eu sei que falava de conjuntos, não 

sei o que... os meninos tinham uma certa dificuldade, mas era só a primeira 

apresentação, os primeiros capítulos, depois foi entrosando “devagarinho”, não foi 

muito chocante, não. Os meninos quando saiam do Alexandre submetiam ao exame 

de admissão.  

 Eu lembro que quando o ginásio saiu dali e veio aqui pra cima, Ildete é quem 
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foi pra lá e Bohêmia conseguiu a nomeação de Ildete como diretora porque como 

primário, ela foi para lá porque Ildete já não gozava de muito boa saúde e com muita 

dificuldade Bohêmia consegui e foi quando tiraram o ensino religioso da escola e 

Stela era professora de religião 

Eu quando lembro que quando o ginásio, que era chamado de ginásio, saiu 

dali, que veio aqui pra cima, Ildete é quem foi pra lá, para o Isaías porque Bohêmia 

conseguiu a nomeação de Ildete como diretora, porque não gozava de muita saúde, 

muita dificuldade e tudo. Ai Bohêmia conseguiu, foi quando tiraram o ensino 

religioso da escola que Stela era professora de religião. Stela Schettinni, mãe de 

Marco Antônio, tiraram o ensino religioso e Stela passou a ser a vice-diretora de lá, 

até porque era uma pessoa competente e Ildete tinha problemas seríssimos de 

pressão, tinha vezes que ela dava crises assim (trecho sem compreensão). Hoje 

quando eu vejo que professora quando sente qualquer coisa manda os meninos todos 

para casa porque ninguém se propõe a ajudar, um individualismo tremendo e uma 

autovalorização que você sacode assim e não ver de que. 

Minha filha, nós tínhamos os mapas que por sinal muito bonito e muito bom, 

tínhamos é... da parte de Ciências nós tínhamos também como se fossem mapas, 

aqueles quadros, eu nem sei como é que se dava o nome, era bem ilustrativo, os 

alunos ficavam atentos, havia participação dos alunos e interação, riam e 

principalmente no dia que você mostrava o mapa do esqueleto, tinha hora que você 

tinha que virar para parede, minha filha e dar risadinhas... me divertia bastante! Até 

mesmo aí na CNEC quando eu ensinei quando eu ensinei, tinha hora que não tinha 

jeito né? Você tem que rir porque é cada pergunta, é cada coisa né? Era bom. 

Quando eu estava estudando já para formar no Normal... Naquele tempo era 

difícil, passava por uma banca examinadora, não era brinquedo não. Era diretora de 

colégio, a responsável pela matéria, dois fiscais externos e, além disso, tinha uma 

caixinha com o número de pontos a ser sorteados, quando chamava fulana você ia e 

chegava lá estava o professor da matéria, dois fiscais e mais alguém ali por perto e 

uma cadeira aqui pra você sentar, passa a mãozinha aí e enfia na caixinha... (telefone 

toca) e aí você tirava o ponto e entregava né? E aí aquele que tava lá, sentadinho, 

bonitinho... fazia, você vai falar sobre esse assunto ou desenvolver isso aqui. Pronto. 
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E aí você tinha que falar se fosse pra falar falava, fazia as perguntas e dois 

convidados também faziam perguntas, não era brinquedo não, viu? (risos). 

Outra coisa naquele tempo professor levava o caderno dos alunos para casa 

para corrigir, porque ainda não tinha livro didáticos para essas coisas e quando você 

saia eles disputavam os cadernos para trazer para o professor até na porta de casa. 

Quer dizer, é uma maneira carinhosa. Eles traziam e faziam: ô professora, amanhã a 

senhora vai levar esse tantão? Não leva não, professora. No outro dia, tinha dois, três 

para carregar e dividiam os pacotinhos.  

Tudo isso é carinho, né? No dia do aniversário meu também, teve uma coisa 

muito interessante, eu tive uma emoção e me segurei pra não chorar e as minhas 

colegas também. Era o dia do meu aniversário e eles tinham mania... que a única sala 

que tinha um jarro de flores, era a minha e todo dia eles traziam flores e botavam lá. 

Agora diga onde esses meninos arrumavam flores? Saiam catando dos jardins das 

pessoas (risos). Então no dia do meu aniversário, eu cheguei lá... Eu não falava que 

era o dia, mas eles descobrem, né? Cantaram os parabéns e depois que cantaram os 

parabéns cada um foi me trazendo um presentinho e aí teve um (risos)... Eu achei tão 

engraçado viu.  

Eles não falaram para os pais, esqueceram, devem ter, sei lá como é que foi e 

na hora, os filhos de Célia Labanca, não sei se foi Miguelzinho não tinha nada, eles 

arranjaram um sabonete Gessy, como não tinha o papel eles pegaram um pedaço de 

jornal e enrolaram e levaram e me deram no meio daqueles presentes todos lá. 

Olha, esse negócio de distribuir livros grátis já foi quando eu já estava saindo, 

porque antes você dava a relação dos livros e os pais compravam né? Tinha pais que 

podiam comprar todos os livros. Demorou muito tempo para os alunos receberem 

livros, muito, muito tempo e quando começou a dar livros na escola, eles tinham que 

ter cuidado com o material porque tinham que devolver no final do ano, não podia 

fazer os exercícios com caneta, com lápis porque arrumadinho para os outros alunos 

usarem. Hoje em dia é que tem desperdício, que é uma coisa absurda. Dona Gislene, 

obrigada pela conversa. 
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5.5 - Entrevista com a Professora Maria Gilza Silva Curvêlo 

 

Realizada em sua residência, em Poções, Bahia, na data de 05 de setembro de 

2018. 

 

Figura 16: Profa. Maria Gilza Silva Curvêlo. 

 
Fonte: foto cedida pela entrevistada 

 

 Meu nome é Maria Gilza Silva Curvêlo, nome de casada, nasci no município 

de Boa Nova, no dia primeiro de julho de 1949 (mil novecentos e quarenta e nove). Já 

completei agora, minha filha, 69 (sessenta e nove anos) de idade. A Fazenda Olho 

D’água, era dos meus avós, meus pais casaram-se e ficaram morando na fazenda. 

Aos seis anos de idade, eu vim morar em Poções. 

 Interessante, eu tenho história pra contar, lembro-me ainda desta história. 

Naquela época era difícil o transporte, de modo que a nossa mudança de Boa Nova 

para Poções veio em um carro de boi, quando chegou ao meio da estrada um dos 

animais comeu uma planta tóxica chamada mamona, ervou e morreu na hora. 

Ficamos no meio do percurso jogados à própria sorte, aguardando passar um carro. 

Por sorte passou um caminhão e nos colocou em cima da carroça e nos trouxe para 

Poções. E aqui, moro até hoje, minha primeira moradia foi na rua da primavera em 
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uma casa de aluguel, meu pai sendo pedreiro. Depois ele construiu uma casa e lá nós 

permanecemos por muito tempo. Quando eu me casei, que fui morar na Clemente 

Freire. 

 Eu fui alfabetizada por uma senhora, professora particular, ela não era uma 

professora formada, era leiga. Quando eu fui estudar no Alexandre Porfírio eu já 

entrei no primeiro ano, eu já sabia ler, já estava alfabetizada. Fiz até quinto ano, 

quando terminei fiz o exame de admissão ao ginásio, depois fui para CNEC. Na 

época em que estudei exigia muita tabuada dos alunos, agora, não. Só tive duas 

professoras no curso primário: Bohêmia Marinho, que também foi delegada escolar 

do município e Diva Oliveira que hoje mora em Conquista deve estar bem velhinha, 

porque eu já completei com 69. Era assim, naquela época era assim, primeira, 

segunda, terceira e quarta série, estudei com Bohêmia, mas teve um ano em que eu 

brinquei e fui reprovada. Era muito rigoroso, difícil o ensino, as aulas de matemática 

tinham sabatinas e era com palmatória. Mas como eu gostava, eu gosto muito de 

números, eu decorava com facilidade de modo que os números, então a tabuada era 

comigo. Nunca fui castigada, eu batia. 

          Diva mandava, era assim, duas vezes por semana tinha a sabatina com a 

tabuada, ai pronto, botava Gilza pra bater. Ficavam vários alunos em uma fila, a 

professora ia perguntando um e outro se não soubesse, aí, ia pra Gilza que respondia 

a tabuada dos outros. Eu não gostava, mas tinha que bater. Fazer o quê? Estava 

mandando, mas isso tudo era com o consentimento dos pais que delegavam ao 

professor todo o poder de educar. Naquela época que eu estudava, o professor usava 

régua. Era “reguada” nos alunos, principalmente nas aulas de matemática. Passei um 

período estudando o ginásio na Fundação Ginasial de Poções e só depois vim para o 

prédio estudar na CNEC, uma escola da comunidade era a Companhia Nacional de 

Escola da Comunidade. Era uma entidade filantrópica, mas os alunos colaboravam 

financeiramente. 

Como Poções não tinha opções, ingressei no curso de magistério na CNEC, a 

primeira turma, que se formou lá foi a de Noélia Gusmão. Escolhi ser professora 

porque não tinha outra possibilidade, era o único curso que tinha na cidade e que 

oferecia uma profissão no futuro, um emprego já que a demanda era grande, então a 
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opção era ser professor. Além do mais era uma profissão de posição social, 

éramos respeitados. Durante os anos que fiz Magistério, estudei algumas 

disciplinas que foram importantes para minha formação como professora: 

Prática de Ensino, Didática. Nossa turma era composta só de meninas, aliás, 

tinha um homem, Paulo, inclusive não seguiu a carreira. Fez Teologia e virou 

pastor. 

 Não prossegui nos estudos porque já era casada e o marido não deixou, e 

porque não tinha UESB, em Conquista. Umas três colegas minhas fizeram, faculdade 

um curso de férias, era uma faculdade que fazia no período de férias, em Itabuna. Foi 

Adelma, que mora em Salvador hoje, Hélia França, mora em Jequié e Anália que 

também mora em Jequié. Ambas aposentadas hoje, mas Hélia e Adelma foram 

posteriormente professoras da CNEC. Fiz o concurso de professor do estado, anterior 

ao concurso a gente participou de um curso de preparação para a prova, uma espécie 

de intensivo. Assim, fomos aprovadas, das primeiras classificadas e chamadas logo 

de imediato porque a carência de professor era muito grande. Fui designada para 

lecionar no grupo escolar Luiz Viana, permaneci por lá por dois anos. Fui transferida, 

removida para o Grupo Escolar Antônio Carlos Magalhães, depois em 75 eu fui 

nomeada diretora do ACM. Fiquei por lá dez anos na direção, não existia nenhum 

tipo de formação, nenhum tipo de incentivo. 

 Houve um período da educação neste país em que ser professor era ter uma 

das mais nobres e respeitadas profissões, era bom demais, eu gostava de ensinar, 

acabei me encontrando na profissão. Na verdade, não comecei assim por amor, na 

época fazer o curso de magistério representava uma opção de trabalho, mas de 

acordo com o tempo e com a vivência a gente toma gosto. 

 No período em que lecionei não existia recurso, material didático, só o quadro, 

o giz e o livro do aluno, que ele comprava. Desse modo, a maiorias das aulas de 

matemáticas se resumia em escrever no caderno o que a professora passava na lousa, 

mas algumas vezes utilizava os alunos como instrumentos do ensino, dando 

exemplos na aula de matemática. Então, prevalecia mais um sistema em que a gente 

escrevia na lousa as continhas, problemas e o aluno copiava e escrevia no caderno. O 

nosso recurso era o livro didático, as aulas eram baseadas neles, recordo-me do livro 
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Minha Aritmética de Olga Mettig, quando estudei. 

 Durante muito tempo a aula foi oral mesmo, professor usava a lábia. O 

recurso que a gente tinha era a tabuada, mas não usava nenhum tipo de castigo físico 

como na minha época de estudante lá no Grupo Escolar Alexandre, algumas vezes eu 

dava uns puxõezinhos de orelha. 

 Nunca coloquei os meninos de castigo de joelhos, não. Naquela época minha 

às vezes a gente dava uns puxõezinhos de orelha. E pronto. O professor tinha que ser 

imperativo, ter autoridade, não gritar, bater, naquela época a gente colocava muito 

de castigo. Eu era amiga dos meus alunos, eles tinham respeito, sempre brinquei, 

brincava, agora exigia que eles me respeitassem, mas tinha aqueles mais danados, 

indisciplinados. 

 O currículo de matemática que ia trabalhar durante o ano letivo, não era 

estabelecido, não existia planejamento conjunto, o professor seguia o livro. No 

período que estudei no Alexandre Porfírio existiam muitos exercícios de matemática, 

com cálculos repetidos. 

 Embora a profissão não fosse bem remunerada, era de muito respeito, o 

professor exercia um papel e função como uma autoridade naquela época, o 

profissional era valorizado pela sociedade, tudo era o professor, professor... Professor 

era em primeiro lugar. 

 Teve uma época que ensinei no grupo escolar Luis Viana e houve um 

treinamento para ensinar uma nova matemática moderna, teve também um 

treinamento para o Mobral, porque o analfabetismo era alto. Cheguei a lecionar sem 

ter concluído o ginasial completo, exatamente por escassez de profissionais, porque 

na época era difícil professor municipal, mas era mais docente leigo. 

 No período em que fui diretora do ACM, Grupo Escolar Antônio Carlos 

Magalhães, tinha que torcer pelo lado do governo, então a gente fez campanha pra 

Josafá Marinho, aquela coisa toda. E aí, Valdir Pires vai e ganha. Desse modo fui 

afastada do cargo como uma perseguição de pessoas da própria cidade enquanto 

representante do governo na cidade. Muita gente foi removida e isso deixa marcas. 

 Permaneci na profissão porque já estava engajada, já tinha gosto, mas meu 

esposo tinha condições financeiras e eu tinha possibilidade de montar um negócio, 
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mas optei por continuar sendo professora. 

6. DAS HISTÓRIAS NARRADAS, AS APROXIMAÇÕES E AS 

AMBUIGUIDADES: por uma interpretação narrativa e contribuição à história do 

saber matemático 

 

Sou mulher como outra qualquer. 
Venho do século passado 

e trago comigo todas as idades. 

 [...] Junto a estas decorreram 
a minha infância e adolescência. 

[...] Tive uma velha mestra que já 
havia ensinado uma geração 

antes da minha. 
 

Os métodos de ensino eram 
antiquados e aprendi as letras 

em livros superados de que ninguém mais fala. 
Nunca os algarismos me entraram no entendimento. 

De certo pela pobreza que marcaria 
Para sempre minha vida. 

Precisei pouco dos números. 

Sendo eu mais doméstica do que intelectual, 
não escrevo jamais de forma 

consciente e racionada, e sim 
impelida por um impulso incontrolável. 

Sendo assim, tenho a 
consciência de ser autêntica. 

Nasci para escrever, mas, o meio, 
o tempo, as criaturas e fatores 

outros, contra-marcaram minha vida. 

Quem sentirá a Vida destas páginas… 
Gerações que hão de vir de gerações que vão nascer. 

 
Cora Coralina, 1998. 

 

De posse das evidências orais, constituídas como fontes, que estão a nossa 

disposição, iniciamos o processo que denominamos de análise. Nos deparamos, de 

início, com o questionamento: “como relacionar as evidências que encontramos com 
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os modelos mais amplos e com as teorias da história; como fazer para que a história 

ganhe sentido” (THOMPSOM, 1998, p. 299). Na tentativa de encontrar as respostas, 

através do desvelamento das narrativas obtidas e correlacioná-los com as indicações 

de Thompson, (1998), consideramos ser necessário um olhar minucioso, a fim de 

enxergarmos trechos relevantes com aproximações, ambiguidades, convergências e 

contradições com a história (literatura) que entendemos que possam contribuir para 

responder os nossos questionamentos e finalidades deste estudo.  

Destacamos, também, que não intencionamos confrontar e tampouco duvidar 

dos relatos das nossas colaboradoras, mas apresentar a construção da nossa história 

através das versões das professoras colaboradoras, ou seja, a nossa versão das 

versões produzidas por meio do testemunho. 

Após leitura, muitas vezes repetida, de cada entrevista transcrita, percebermos 

que os relatos se apresentam muito interligados. Desse modo, buscamos captar 

elementos disparadores que apareceram com muita frequência nas fontes orais a fim 

de elaborarmos a versão histórica do processo de escolarização nos grupos escolares 

e a história da matemática escolar entre os anos de 1942 a 1971. Assim, importa-nos 

afirmar, que mais que um estudo científico, esse processo de ouvir os testemunhos 

dos protagonistas do ensino da matemática escolar em Poções se concretizou em uma 

tarefa árdua, porém extremamente prazerosa e como consequência do que vivemos, 

ouvimos e sentimos no percurso desta investigação, sentimo-nos como coautores da 

construção histórica, por meio da interpretação em torno de temas comuns, ligados 

ao cotidiano daquelas professoras, naquele período histórico, e contados através das 

memórias das nossas professoras colaboradoras. 

Dessa maneira, os eixos de nossa análise narrativa, foram delineados, a 

princípio, a partir da leitura das entrevistas. Esse esforço se deu na tentativa de 

agregar, pelas histórias narradas, partes comuns, partes singulares, aproximações e 

divergências, que foram relevantes em cada uma delas. Possuíamos a necessidade de 

estabelecer uma interpretação narrativa, que fosse constituinte da análise e, para tal 

intento, organizamos essas partes, primeiro pela listagem e, em seguida, pelo critério 

de eliminação de alguns, até restarem apenas aqueles que nos conduziriam aos 

porquês da nossa pesquisa.   
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Esse trabalho se deu, considerando a correlação com os objetivos, previamente 

definidos neste estudo, e em absoluta confluência com a problemática aqui tratada. 

Lançamos mão da organização dos eixos temáticos, que denominamos descritores, 

pautados na constituição em: Magistério primário na cidade de Poções, onde 

problematizamos aspectos da escolha da profissão de professora, como opção, (ou 

falta dela) ou vocação. Essa categoria de análise se apresentou para nós como uma 

das primeiras, desveladas a partir dos depoimentos das colaboradoras, que foi ao 

encontro de nossos objetivos.    

Trazemos, a seguir, a discussão sobre a escolarização primária na Terra do 

Divino, assim popularmente chamada nosso campus de pesquisa, com ênfase no 

cotidiano e na cultura escolar. Esses pontos listados foram importantes para 

aprofundamento das questões do cotidiano da professoralidade, para a presente 

pesquisa, bem como a cultura escolar presente nela, onde procuramos fazer, 

apoiados numa consistente bibliografia. Apresenta-se, também o desenvolvimento 

do ensino da matemática e da geometria, como categoria, constituída de elementos 

singulares e plurais sobre o ensino desses campos do saber, suas dificuldades e seu 

desenvolvimento.  

A disponibilização e utilização do livro didático e dos exames escolares no 

recorte temporal definido e a influência de um importante movimento da 

matemática daquela época, o Movimento da Matemática Moderna (M.M.M) são 

expostos, detalhados e discutidos, com a feitura de uma triangulação entre os 

depoimentos colhidos, com os autores pesquisados e com as percepções da 

pesquisadora, aos quais apresentamos a seguir.  

Importa-nos dizer, a esse respeito, a nossa preocupação em correlacionar 

nossas categorias de análise com os objetivos propostos e com nossa problemática. 

Assim, afirmamos que a construção dessas categorias objetivou, antes de tudo, a 

busca por respostas sobre como a história da matemática escolar pode ser contata a 

partir da vida profissional e formação dos professores e na apresentação das 

narrativas construídas por essas professoras, em torno do saber matemático. Os 

resultados dessa análise apresentaremos a partir de agora. 
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6.1 - Magistério primário na cidade de Poções: escolha, opção ou vocação? 

 

A expansão do campo quantitativo de escolas primárias no Brasil ocorreu 

paralelamente com a inserção da mulher no magistério feminino, “A mão-de-obra na 

educação principiou a revelar-se necessária, tendo em vista, entre outras causas, os 

impedimentos morais dos professores educarem as meninas” (ALMEIDA, 1998, p. 

64). Nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, a feminização do magistério 

primário se ampliou a partir dessa premissa.    

As “outras causas”, subtendidas nos escritos de Almeida, (1998), nos indicam 

a necessidade de posicionamento de um olhar mais apurado sobre elas, pois, 

supomos, trata-se de questões relevantes na constituição do magistério feminino. 

Tentaremos fazer, nesta seção, uma discussão sobre algumas dessas possíveis causas, 

seus impactos e desdobramentos na constituição da professoralidade para o gênero 

feminino em nosso campo de pesquisa.   

A escolha pela docência configura um processo envolto, de complexidades, 

que tem uma relação com diversos fatores que interferem e direcionam a opção. Esse 

entendimento nos leva à reflexão que distintas são as razões que impulsionam, ou 

não, a preferência pela docência. São elementos condicionantes de ordem social, 

material, afetivo, familiar ou meramente circunstancial. 

Para parcela significativa das professoras colaboradoras desta investigação, a 

escolha pela docência no magistério primário, apresentou–se desvinculada da ideia 

de conexão da profissão a um ato vocacional. Ao transitarmos pelas narrativas dos 

sujeitos colaboradores, constatamos que a inserção do magistério se caracterizou pela 

falta de opções, ou pela existência da única opção de se tornar professor, 

especificamente para o gênero feminino, mas que o engajamento e experiências 

oriundas da prática em sala de aula foram importantes para a permanência e aptidão. 

Santos e Allain, (2009), destacam que a docência surgiu como possibilidade da 

mulher ter mais participação efetiva no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, nossa colaboradora, Placídia Dias Macedo relata, 
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A escolha pela profissão ocorreu porque naquele tempo era a opção. 
Porque quando eu cheguei aqui, a região todinha se concentrava em 
Caetité, porque Caetité era considerada a Princesa do Sertão. Todo 
mundo fazia o magistério lá. (MACÊDO, 2018).  

Destarte, ainda que a docência não se caracterizava, inicialmente, como uma 

escolha das depoentes, oriundas de desejos, aspirações, sonhos, ou por ensejo de ser 

educadora, acabava se estabelecendo como uma oportunidade de inserção ao 

mercado de trabalho, Almeida, (1998), destaca que, 

 
A possibilidade de aliar ao trabalho doméstico e à maternidade uma 
profissão revestida de dignidade e prestígio social fez que ‘ser 
professor’ se tornasse extremamente popular entre as jovens e, se, a 
princípio, temia-se a mulher instruída, agora tal instrução passava a 
ser desejável, desde que normatizada e dirigida para não oferecer 
riscos sociais. (ALMEIDA, 1998, p. 28). 
 

 Muito embora esses argumentos são constituídos de legitimidade, não podem 

ser considerados regras, pois há negação sobre eles em entrevistas colhidas. As 

entrevistadas Erbene Campos De Sá, Noélia Gusmão Dias e Gislene Silva Gomes 

argumentam,       

Escolhi ser professora por influencia de mamãe. Eu ficava encantada 
com mamãe, quando era pequena mamãe me ensinando eu achava 
lindo, aí eu pegava as bonecas todas e fazia como escolas, direto, 

brincava assim. [...] quando nós começamos a terminar o curso 
primário e já tava bem adiantada mamãe colocava a gente para 
ajudar ela na escola. (CAMPOS DE SÁ, 2018). 

   

 Também ,  
 

É bom lembrar também que minha iniciação como professora 
começou muito cedo, aos 12 anos de idade já ensinava sem formatura 
nenhuma. Já preparava os alunos para fazer admissão, na mesa da 
copa lá de casa. (DIAS, 2018). 

 

Ou ainda, 

Bem, eu quis ser professora porque no meu tempo, ali pelos 14, 15 e 
16 anos era a tônica, né? Fulana está estudando para ser professora, 
porque naquele tempo as moças estudavam para ser professora e 
para ser dona de casa, era isso e ninguém pensava em outra coisa. 
(GOMES, 2018).  

            Inferimos que, muitas das vezes, as futuras professoras não tinham a 

percepção, no início do exercício profissional, da magnitude do “ser professor”, 
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passando a compreender a importância e desafios da profissão no decurso do tempo 

letivo. Essa “inocência”, característica da inexperiência, tanto de vida, como de 

ensino, nos indica uma iniciação no magistério feminino de moças muito jovens, a 

incentivo das mães e das famílias. Talvez fossem os entes familiares que percebessem 

a dimensão de ter uma professora na família, mais que as próprias docentes.       

 

Figura 16: Jovem professora ensina aluna na aula de matemática no Grupo Escolar Alexandre Porfírio, 
em Poções – BA, na década de 1960. 

 
Fonte: Acervo pessoal da colaboradora  

 
Figura 18: Jovem professora rodeada por alunos no Grupo Escolar Alexandre Porfírio, em Poções – 

BA, na década de 1960 
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Fonte: Acervo pessoal da colaboradora 

  Cabe ressaltar, entretanto, nas afirmações das professoras colaboradoras, que a 

condição para desempenhar, e se constituir, uma educadora competente, não 

necessitava, necessariamente, ter relação com vocação, embora haja contradições nos 

diversos depoimentos.  

 Dessa maneira, independente da forma motivacional que conduziu o processo 

de escolha dessas professoras, nós fomos levados a concluir que a profissão docente 

já estava estabelecida no imaginário das famílias da época como uma possibilidade 

de “assentamento social”, ou seja, de autoridade, notoriedade e reconhecimento na 

sociedade. Esse desejo, aliado aos princípios estabelecidos pela República14, de 

abertura do campo da docência para as mulheres fomentou o desenvolvimento do 

magistério feminino no Brasil, e em Poções, consequentemente.    

  Reafirmando Almeida, (1998), o desejo por se tornar professora, aflorado 

desde cedo nas moças, apresentava-se para elas, como uma das poucas 

oportunidades de serem alçadas e reconhecidas na sociedade como pessoas cultas e 

instruídas.    Esse desejo, materializado na abertura da docência às mulheres, também 

                                                           
14 O trabalho de Almeida (1998), esclarece que, o imaginário português, da época da colônia, e 
herdado pelo Brasil, colocava a educação das crianças a cargo das mulheres. Com o advento da 
República isso ganha força como um dos pilares dos novos tempos do século XX, estendendo a 
participação e influência materna para outras crianças, por meio da escola. 
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mostra uma faceta de combate, de certa maneira, do preconceito existente contra a 

mulher nos meados do século XX no Brasil, relativo, principalmente a 

impossibilidade dos homens serem educadores de meninas, muito embora também 

fosse conveniente ao Estado e à própria sociedade essa abertura.   

 Esses fatores, a opção da docência feminina, a necessidade do reconhecimento 

social, aliados ao próprio desejo de lecionar “por amor”, conforme explícito em 

alguns depoimentos, embora não únicos, foram os principais que levaram as 

professoras a abraçar a profissão docente.      

 As depoentes afirmaram que tinham um compromisso com a formação dos 

conhecimentos iniciais das crianças e sua participação no desenvolvimento de 

valores morais que correspondiam ao compromisso evidenciado pela sociedade 

Poçoense, de modo que reconheciam a relevância da sua contribuição para o 

desenvolvimento social do município. Corroborando com o entendimento acima a 

professora Maria Gilza Curvelo ratifica, 

 
Houve um período da educação nesse país em que ser professor era 
ter uma das mais nobres e respeitadas profissão, era bom demais, eu 
gostava de ensinar, acabei me encontrando na profissão. Na verdade, 
não comecei assim por amor, na época fazer o curso de magistério 
representava uma opção de trabalho, mas de acordo com o tempo e 
com a vivência a gente toma gosto. (CURVÊLO, 2018). 

 

Assim, dentro dessa dimensão, a permanência dentro da profissão se 

concretizou em virtude do gosto pela profissão e resistência às diversas dificuldades 

que são manifestadas no cotidiano educacional. É relevante destacar, nas falas das 

entrevistadas, que “apesar dos desleixos governamentais, dos parcos salários, das 

más condições profissionais”, as professoras realizavam um trabalho digno, com 

compromisso social para o desenvolvimento da cidade. A esse respeito, a 

colaboradora Placídia Dias Macêdo, ainda afirma “as mulheres na docência tinham 

mais capacidade para educar e cuidar das crianças. Também tinha a questão do gasto 

menor para o governo, porque a remuneração não era boa”. Os aspectos da 

feminização do magistério primário, intimamente atrelada à baixa remuneração são 

importantes para estabelecer melhor esse panorama.  

Em torno de 60% das nossas colaboradoras afirmaram ter lecionado durante 
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meses sem receber nenhum tipo de remuneração, evidenciando uma realidade e 

conjuntura educacional que marcou o período precário de desenvolvimento da 

sociedade, em que a educação no interior da Bahia e, especificamente de Poções, foi 

caracterizada por uma deficiência política, econômica e social, e também de 

discriminação em relação a condição da mulher na sociedade.  

Outro fator de destaque foi o de que, mesmo nessa precariedade, as 

professoras nunca perderam o foco em relação à sua capacitação enquanto 

profissionais, quer sejam ainda leigas, ou já formadas, elas sempre buscavam 

aperfeiçoamento profissional. A respeito da preocupação com a ausência de 

formação, a depoente Noélia Gusmão afirma “lecionei algum tempo sem formação, 

mas quando veio o Magistério, logo efetuei minha matrícula para regularizar minha 

profissão”.  

Também encontramos vozes que reforçam esse entendimento sobre a 

formação continuada. Gislene Gomes depõe,  

 
Lembro de ter feito treinamento, naquela época se falava assim, e 
esses cursos que nós fazíamos nunca foi durante o período letivo, era 
no período de férias [...] Nós tomamos esse curso, em Vitória da 
Conquista. Passando mais algum tempo, teve outro que foi no mês de 
janeiro em Salvador, curso de férias. (GOMES, 2018). 
 

E ainda encontramos,  
 

Participei de vários cursos de treinamentos, encontros em Salvador, 
em Conquista, um curso intensivo, tá entendendo? Porque preparava 
a gente para ensinar, tive muitos cursos em Salvador, Curso de 
Reciclagem para Docentes, participei do Curso de exame de 
Suficiência promovido pelo CADES, tanto que eu perdi meus 
meninos num desses cursos. (DIAS, 2018). 

  

Fonseca, (1997), destaca que a busca e prosseguimento de formação dos 

professores aparece como um desafio no percurso desses profissionais, mesmo sendo 

a formação inicial ou continuada, o que revela muito do que essas professoras 

agregaram ao sentido de sua profissão, no decurso do tempo.  

Consubstanciando tais premissas, as professoras colaboradoras deste estudo 

sinalizaram diversos aspectos, como afetividade, influência da família, possibilidade 
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de inserção no mercado de trabalho, falta de opção, todos esses fatores, com 

características peculiares de cada um, corroboraram para escolha da docência no 

magistério primário. 

Nossas depoentes demonstraram, em seus relatos, a notoriedade e prestígio 

que a docência exercia no âmbito local. Nas suas lembranças há uma constante 

associação da figura professora com a maternidade, nítido em alguns depoimentos 

em que a família estabelecia essa relação de mecanismo de confiabilidade. 

Historicamente, a docência no ensino primário foi concedida a mulheres, levando em 

consideração o instinto maternal e estabelecendo uma relação de doação, 

característica atribuída exclusivamente à figura feminina. Essa atribuição se 

materializa “à medida que os próprios responsáveis pela educação no país 

consideravam a mulher como educadora nata e que os valores vigentes na sociedade 

encaravam essa atividade como adequada ao sexo feminino” (CAMPOS, 2002, p. 34). 

A professora colaboradora, Noélia Gusmão Dias, afirma que,  

 
Ser professor? Era ser mãe. eu ensinei por amor, uma vocação que 
sempre tive desde menina, foi uma escolha. Outra coisa, e sentava-se 
à mesa, na mesa de lá de casa, colocava os meninos e preparava para 
a admissão, e fazia porque gostava de ensinar, porém já mais tarde 
acabou admissão, os meninos não precisam mais, e fui professora 
primária de sala de aula todas as matérias, só ensinei 3º e 4º ano. 
(DIAS, 2018). 

 

Torna-se possível evidenciar, pelas recordações da depoente, um desejo de ser 

professora como um ato vocacional, reafirmando um sentimento de determinação 

para a escolha pela profissão. Embora citado brevemente por algumas professoras, a 

questão da desvalorização salarial não recebeu muita ênfase nos depoimentos, 

configurando, a nosso ver, um fator importante, mas não primordial para o ingresso 

e permanência na profissão.  

Apesar de grande parte delas não possuírem grandes recursos financeiros e 

não pertencerem a famílias mais abastadas da sociedade, o sentimento que 

ressaltaram foi a importância social que exerceram e a notoriedade que detinham no 

grupo social. Não obstante, para essas professoras o ingresso da mulher na docência 

apresentava-se como uma oportunidade de transcender os âmbitos domésticos, 
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possibilitando a participação e destaque na sociedade, bem como uma oportunidade 

de independência econômica. 

Concomitante a esse processo de rememoração do prestígio, demonstrava 

através de pausas e silêncios, um processo nostálgico e o desejo de volta no tempo, 

visto que eram parâmetros para os seguimentos da sociedade. A professora Placídia 

argumenta, 

 
Apesar de ser um período de muito rigor, o professor era respeitado e 
os alunos gostavam demais da gente, no meu aniversário recebia 
muito presente, a profissão tinha um valor, um prestígio para a 
sociedade e para a família que via a professora como uma segunda 
mãe. A profissão imperava. (MACEDO, 2018).  

 
Nossas colaboradoras afirmaram, em sintonia, que as professoras ocupavam 

uma posição de autoridade, podendo ser comparadas a um advogado ou médico, e 

que a relação em sala de aula com os alunos era marcada pelo rigor, rigidez e 

seriedade que a docência exigia. Era preciso punição aos alunos para adquirir a 

disciplina na sala, como um “puxãozinho” na orelha como um instrumento de 

controle. 

Conforme os relatos da maioria das nossas depoentes, o ser professor era 

“valorizado” e “respeitado” pela sociedade, e por essa razão a família não permitia 

que os filhos cometessem atos de má conduta em sala de aula. A professora Noélia 

Gusmão Dias, afirmou que o reconhecimento social se configurava gratificante em 

relação à docência, e lembrou, com muito saudosismo, a relação e as demonstrações 

de carinho que os ex-alunos ainda nutrem por ela.  

Sobre a satisfação de ser educadora, a referida professora relata, 

 
Eu sempre lecionei por amor, creio que a relação de professor é algo 
recíproco, é uma troca, de modo que sempre alunos me tratavam 
bem, com carinho, sinto saudade, fui muito acolhida, sinto muita 
saudade. O professor tinha um vínculo afetivo com o aluno, a gente 
tomava conta dos alunos como se fossem filhos, com todo amor, com 
todo carinho. Dava conselho as vezes quando dava alguma coisa 
errado: “raça ruim, raça de tatu com porco” (risos), eles lembram até 
hoje. (DIAS, 2018). 
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 Conforme relata a professora Maria Gilza Silva Curvêlo, houve um período 

em que a educação passou a ser mais técnica e mais controlada, não podendo ser 

falado e defendido o que se pensava em relação a política, desse modo, relembra 

fatos marcantes de perseguições políticas que viveu dentro da escola, “fui afastada 

do cargo, como uma perseguição de pessoas da própria cidade enquanto 

representante do governo na cidade. Muita gente foi removida e isso deixa marcas”. 

Inferimos acerca da existência de características relevantes, ao âmbito 

educacional, sobre os vários períodos (no recorte pesquisado) em que vigorou, no 

país, o controle político-ideológico dentro das instituições escolares. O ensino 

passava a ser pensado mais pela técnica, em detrimento a aprendizagem, ou seja, a 

qualidade da educação assumia uma posição secundária. 

As considerações que fazemos a respeito da iniciação ao magistério primário 

na cidade de Poções no período pesquisado levam em consideração vários aspectos, 

cada um deles carregado de importância, e que demonstram que a família, a igreja, e 

a sociedade influenciavam, sobremaneira, na escolha das futuras professoras. A 

opção era, de certa maneira, delineada por esses aspectos e nem sempre levando em 

conta vocação ou vontade de se tornar docente. A constituição da docência acontecia 

naturalmente, após uma iniciação, muitas vezes difícil, no decurso efetivo da 

profissão, com suas vantagens e suas dificuldades.    

 

6.2 - A escolarização primária na Terra do Divino: o cotidiano e cultura escolar  

 

O modelo de organização pedagógica implantado no país levou a uma 

graduação do ensino e a divisão do trabalho escolar, e acabou por apresentar 

variadas contradições, em seus primeiros anos de implantação, no município de 

Poções. 

De acordo com o depoimento da professora Placídia Dias Macêdo, em seus 

primeiros anos de docência, na década de 1950, assumiu turmas com níveis de 

seriação distintos, na mesma sala de aula e ainda, nos anos seguintes, esse problema 

de seriação deixou de existir, dando lugar a outro, de igual dimensão desafiadora: a 

superlotação das turmas. 
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Sobre a organização e dificuldades ela declara; 

 
Eram quatro salas, quatro de manhã e quatro de tarde. E aí naquele 
tempo, quando eu cheguei fiquei logo com duas salas juntas, não 
lembro se era 4° e 5° ano, ainda no Alexandre a gente ficava, 
principalmente no primeiro e segundo ano, salas misturadas, 
multisseriadas. Com o passar do tempo foi chegando mais 
professores e as condições de trabalho foram melhorando, mas 
sempre com as salas superlotadas.  (MACEDO, 2018).  

 

Registramos, por meio dos relatos dos protagonistas deste estudo, que o 

município de Poções, na década de 1940, só contava com uma instituição de ensino 

que seguia o modelo de organização pedagógica de seriação e níveis, o Grupo 

Escolar Alexandre Porfírio. As demais instituições de ensino vigentes eram 

constituídas de cooperativas mistas ou escolas isoladas.  

Relevante frisar que o índice de analfabetos no país, nessa época, era muito 

alto, em torno de 65%. De acordo com Saviani, (2014), as ampliações de escolas, bem 

como a quantificação de docentes para lecionar, emergiam como um mecanismo de 

tentativa de saneamento dos índices alarmantes de analfabetismo.  

Entendemos os relatos dos depoentes como fontes fundamentais, pois 

constituem memórias acerca das experiências e dos processos educacionais da época 

e, portanto, possibilitar contar as versões da história do ensino. Nesse caso, num 

período em que a educação no interior baiano se encontrava em estado lastimável, 

como defendeu Anísio Teixeira em sua reforma do ensino de 1925, o modelo de 

organização pedagógica idealizava um sistema de ensino por seriação, mas isso não 

se concretizava nos anos inicias de implantação no município de Poções. Esse fator 

tinha uma relação direta com a quantidade insuficiente de grupos escolares, que 

atendessem à demanda da sociedade.  

A professora Gislene Gomes, em seu relato, destacou a escassez de unidades 

escolares para atender as necessidades educacionais do município afirmando que o 

improviso de salas separadas dos prédios escolares era constante, o número de salas 

de aulas era insuficiente, bem como a quantidade de docentes para atender às reais 

demandas educacionais existentes, razão pela qual muitos docentes atuaram em 

salas adjacentes (separadas), entretanto essa atuação se concretizava de forma 
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voluntária, sem nenhum tipo de remuneração, “aqui estava uma crise muito grande 

de professores” (GOMES, 2018). 

No que tange ao cotidiano escolar os professores relataram que a disciplina, 

no sentido de obediências às normas escolares, era considerada fundamental para o 

desenvolvimento das ações pedagógicas, de modo que os alunos eram fiscalizados 

constantemente no ambiente escolar e nos momentos de recreação, sendo espaços 

diferentes reservados para meninas e outro para os meninos sobre o olhar 

fiscalizador de dois funcionários da escola. Essa forma de controle disciplinar durou 

muito tempo, entretanto essas práticas educativas assumiam novas dimensões e 

posturas sofrendo influências do espaço e do tempo. Também no âmbito das salas de 

aulas, há relatos interessantes sobre o controle de classe pelas docentes, 

 
Era proibido castigar, né? Bater e tudo, mas o único castigo que eu 
usava era colocar no canto em pé, virado o rosto para a parede, ou 
então escrever uma palavra mais não sei quantas vezes. (CAMPOS 
DE SÁ, 2018). 

Ao transitarmos pelas memórias dos professores colaboradores, concluímos 

que as regras de convivências estabelecidas por boas ou más condutas dos alunos, 

caracterizado pela obediência ou desobediência, se configuravam no cenário 

educativo de Poções como um mecanismo de molde comportamental dos estudantes. 

Assim, os instrumentos de punição ou premiação estabelecidos como controle, 

estavam agregados à satisfação das finalidades educativas do período vigente com 

maior ou menor intensidade em cada espaço educativo.  

Cabe destacar também, que o patriotismo e a valorização da nação eram muito 

presentes no cotidiano dos grupos escolares do município. O respeito à pátria era 

evidenciado nos atos de práticas cotidianas na entrada da aula com hasteamento da 

bandeira, o canto do hino nacional e orações diárias. No Decreto lei n. 8.529, 

publicado em 2 de janeiro de 1946, artigo primeiro estabelecia as finalidades do 

ensino primário, 

 

Proporcionar a iniciação cultural que a todos conduzam ao 
conhecimento da vida nacional, e ao exercício das virtudes morais e 
cívicas que a mantenham e a engrandeçam, dentro de um espírito de 
naturalidade humana. (BRASIL, 1946, p.1). 
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Assim, o desenvolvimento de atividades cívicas nas escolas, bem como 

a exaltação ao nacionalismo e a pátria eram presentes em nosso campo 

pesquisado.  

 
Figura 19: Alunos do 5º ano primário posam caracterizados para desfile cívico em Poções, em 1967  

 
Fonte: Acervo do grupo Velhas Fotografias de Poções 

A depoente Gislene Gomes apresentou na entrevista uma rotina escolar, em 

alusão ao canto do Hino Nacional, à veneração de figuras políticas e as datas 

comemorativas. Todo um rito de entrada e permanência na escola, ligado à 

nacionalidade e ao patriotismo, os desfiles cívicos eram ápices desse rito.      

Além destes, outros aspectos do cotidiano e da cultura escolar também são 

trazidos da memória das colaboradoras, que se iniciava desde o processo de 

admissão para o curso ginasial, funcionando como uma espécie de avaliação, tanto 

para o aluno quanto para o professor. Também são ilustrados o dia a dia do trabalho 

pedagógico, voltados para o ensino como um todo. Os trechos abaixo, extraídos das 

entrevistas das colaboradoras, demonstram tais afirmações. 

 

No final do ano o professor tinha que saber muito, porque existia 
uma banca examinadora constituída pela delegada, uma outra 
professora colega e a professora, assim os alunos faziam a prova 
escrita e depois a oral. (MACÊDO, 2018). 

 

A própria docente tinha a noção do que isso representava, e acabava por 

deixar explícita a necessidade de demonstrar conhecimento sobre o que se ensinava.    
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Então era uma espécie de verificação do saber que o professor 
detinha como também do aluno, de modo que era fundamental ter 
conhecimento do que estava sendo cobrado dos alunos, porque ao 
seu lado tinha essa banca examinadora. (MACÊDO, 2018). 

 

Nossa colaboradora, a professora Erbene Campos de Sá, nos relata 

importantes aspectos da cultura e do cotidiano da escola, que vão desde o 

planejamento até a dinâmica de condução das turmas.  

 

Ensinei aqui 22 anos, no Grupo Escolar Antônio Carlos Magalhães. O 
ensino daquela época era mais puxado do que o de hoje. Eu ensinei, 
começava da primeira série até a quarta. Quando eu terminava a 
quarta série eu tornava pegar a primeira série novamente, na mesma 
sala, nunca saí da mesma sala. Vinha o planejamento de Conquista, 
era feito em Conquista. Aí nós dávamos três ou quatro aulas por dia. 
Toda vida eu fui contra planejamento, sempre achei que a professora, 
ela mesmo deveria ser responsável pelo seu planejamento. Pegasse o 
livro e marcasse “deixa eu ver esse mês, eu vou dar tanto esse mês de 
matemática, tanto de português, ela mesmo organizando de acordo 
com a necessidade da sala e o aluno aprenderia muito mais. Porque a 
professora que conhece a sua classe e o nível de aprendizagem, né? 
Ela quem sabe o que os alunos podem aprender, né? (CAMPOS DE 
SÁ, 2018). 

Nossa interpretação acerca dessa dinâmica de condução do trabalho docente, 

da constituição do professor e da colocação deste no campo educativo, alicerça-se nos 

estudos de Julia, (2001), sobre Cultura Escolar, entendido como “[...] um conjunto de 

normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar [...]” (JULIA, 

2001, p. 10). Dessa maneira compreendemos que os relatos obtidos estão atrelados à 

compreensão defendida pelo autor de que a cultura escolar considera três bases de 

sustentação: o interesse pelas normas e pelas finalidades que regem a escola, a 

avaliação do papel da profissão do educador e, também, pela análise dos conteúdos 

ensinados e das práticas escolares. 

Essas premissas pavimentam um conceito de cultura escolar, entendido e 

desenvolvido na educação poçoense, especificamente na segunda metade do século 

XX que, levam em conta conhecimentos e comportamentos e, segundo Julia, (2001, p. 

10), são “um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos 

e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a 

finalidades que podem variar segundo as épocas”. Reverberando sobre isso, nas falas 

das entrevistadas, temos os seguintes depoimentos,  
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O cotidiano da escola era assim, a avaliação era através de provas, 
né? Você marcava, chegava, entrava. Naquele tempo, ainda não tinha 
mimeógrafo, não tinha nada disso, então a gente colocava os quesitos 
no quadro, eles copiavam no papel pautado e, depois eles 
respondiam. Entravam para sala, depois é que a gente entrava, mas 
ninguém badernava. Entravam, sentavam em fila, as carteiras eram 
conjugadas. Então, quando o professor entrava na sala todo mundo 
levantava. (GOMES, 2018). 
 

E ainda,  
 

O currículo de matemática que ia trabalhar durante o ano letivo, não 
era estabelecido, não existia planejamento conjunto, o professor 
seguia o livro. No período que estudei no Alexandre Porfírio existiam 
muitos exercícios de matemática, com cálculos repetidos. (CURVÊLO, 
2018). 

 

Ainda de acordo com Julia, (2001, p. 10-11), “normas e práticas não podem ser 

analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados 

a obedecer a essas ordens”, indicando, portanto, a necessidade de se empregar meios 

pedagógicos para facilitação da correta aplicação, ou seja, as professoras. O autor 

destaca ainda a necessidade de se estudar os critérios de recrutamento dos 

professores, e os saberes e hábitos requeridos para esses profissionais.   

Neste estudo, valemo-nos dos relatos das professoras colaboradores com suas 

representações dos acontecimentos e eventos vivenciados por eles durante o processo 

de escolarização primária no município de Poções. O testemunho dessas professoras 

constitui fontes relevantes para melhor compreensão de aspectos do cotidiano das 

escolas e da cultura escolar, ali desenvolvida, vinculadas às práticas pedagógicas, à 

organização dos conteúdos, às metodologias e aos recursos didáticos.  

Procuramos desvelar, dessa forma, que as diversas finalidades educativas 

eram constituintes do cotidiano das escolas, muitas delas impostas pelo contexto 

social, tais como religiosas, políticas ou sociais, e eram, muitas vezes, conflituosas, 

não podendo/devendo ser analisadas desconectadas de seus respectivos momentos 

históricos. Conforme já defende Julia, (2001), trata-se, dessa maneira, de uma cultura, 

ou culturas, pertencentes a cada sociedade e em cada período de sua história.  
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6.3 – O desenvolvimento do ensino da matemática e da geometria no campo 

pesquisado 

 

Chervel, (1990), nos indica que a história da matemática escolar oportuniza 

compreender algumas dinâmicas, regras de prioridades e funcionamento da 

escolarização do primário e a forma como o ensino era conduzido, as finalidades 

implícitas e explícitas no âmbito de uma disciplina escolar.  

Os depoimentos das protagonistas deste estudo ressaltam que, embora a 

matemática seguisse uma ordem sequencial do livro didático, a ênfase maior era 

atribuída ao ensino de aritmética e dificilmente utilizavam algum recurso ou material 

didático para explorar as habilidades dos alunos, valendo-se apenas como subsídio o 

quadro negro, giz e caderno do aluno.  

 
Naquele tempo as aulas Matemática a gente explicava pelo quadro, 
explicava a aula e depois chamava um aluno, o mandava fazer um 
exercício pra ver se aprendeu e os outros ficavam fazendo no 
caderno, muitas vezes passava no livro, no livro vinha muito 
exercício, a gente passava duas páginas ou três páginas pro aluno 
responder em casa e fazia o exercício e de casa. Uma vez na semana, 
tomava a tabuada, a resolução tinha que ser de cabeça, raciocínio 
rápido, na verdade tinha que decorar ela toda, porque o aluno não 
sabia o que a gente ia perguntar. (CAMPOS DE SÁ, 2018). 

 

Dentro desse contexto, supomos que o ensino da matemática colocava os 

conteúdos no centro do processo educativo, caracterizando práticas de memorização 

e repetições. De acordo com Chervel, 

 
A história das disciplinas escolares, colocando os conteúdos de 
ensino no centro de suas preocupações, renova as problemáticas 
tradicionais. Se é verdade que a sociedade impõe à escola suas 
finalidades, estando a cargo dessa última buscar naquela apoio para 
criar suas próprias disciplinas, há toda razão em se pensar que é ao 
redor dessas finalidades que se elaboram as políticas educacionais, os 
programas e os planos de estudo, e que se realizam a construção e a 
transformação históricas da escola. (CHERVEL, 1990, p. 219). 

 

Em sinergia com entendimento do autor, podemos supor que os conteúdos em 

várias épocas estiveram pautados na centralidade das finalidades educativas. Isso 

configura um ensino tradicional, que ao longo do tempo, mesmo com as 
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modificações e transformações internas e externas dos quais passaram as matérias 

escolares e o currículo, os conteúdos eram elaborados tendo em vista os objetivos que 

a sociedade impõe à escola. 

Esse tipo de ensino conteudista, predominante na educação brasileira nas 

décadas de 1940 a 1970, centrava-se na figura do professor como centro do saber e 

limitava a formação mais crítica do aluno, levando-os a apenas reproduzir as 

dinâmicas da sala de aula. Na matemática, a ausência de reflexões acerca do ensino, 

da significância dos conteúdos e da fomentação de práticas mais emancipatórias no 

decurso das aulas, levava à inserção de uma enorme quantidade de informações aos 

alunos que, nem sempre tinham condições de “dar conta” de tais ensinamentos.  

Nos relatos das nossas entrevistadas, o ensino da matemática também se 

constituía em formas orais com o uso de sabatinas e que implicavam em castigo ou 

recompensa, a depender do resultado satisfatório ou não. “Eu fazia sabatinas e 

tomava a tabuada porque considerava que o cálculo era o melhor meio para obter os 

conhecimentos, a inteligência, o raciocínio”. (DIAS, 2018). 

 

E ainda,  

 
Durante a semana eram um procedimento comum, corriqueiro 
tomava a tabuada, chamava de um a um, cada um na sua vez com 
uma tabuada, aí ia perguntando e se passasse colocava o ponto. Era 
tudo muito corrido, levava as atividades todas do colégio para fazer 
em casa e no dia seguinte fazer as aplicações com o auxilio da lousa 
porque era o único recurso que tínhamos disponíveis [...]. (MACEDO, 
2018).  
 

Notamos que os depoimentos das professoras colaboradoras, apresentam 

tendência forte no ensino da matemática, pautado nas quatro operações, resolução de 

problema, com exercícios de fixação constantemente. Nesta direção, Albuquerque, 

(1951)15, em sua obra Metodologia da Matemática, destinada a Professores do Ensino 

                                                           
15 Professora Irene Albuquerque (1915-1985) foi produtora de manuais destinados à orientação 
pedagógica para professores primários, orientadores educacionais e também alunos de escolas 
normais. A referida autora destacou-se por dedicar-se ao ensino primário de aritmética, na formação 
inicial e continuada de professores, (por meio de palestras, produções de livros, cursos de 
aperfeiçoamento do INEP). Foi catedrática de Práticas de Ensino do Instituto de Educação do Distrito 
Federal. Sua obra está disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/134314.    

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/134314
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Primário, afirma que “não basta, ao professor, transmitir, claramente, uma noção, e 

fazer que ela seja entendida pelos alunos. Indispensável será fixá-la por meio de um 

treino bem escolhido e orientado” (ALBUQUERQUE, 1951, p. 29). Não obstante, a 

autora destaca que tão importante quanto a aplicação é a organização sistematizada 

desses exercícios, que devem ser previamente planejados, dirigidos e verificados, 

com intuito de detectar falhas na aprendizagem e buscar o máximo de eficiência dos 

alunos. 

Sobre o ensino da matemática no processo de escolarização primária nos 

grupos escolares de Poções, a professora Placídia Dias Macêdo (2018) relata, 

 
Era na “pedra” mesmo, o professor preparava o seu assunto e ia 
transmitindo através de cálculo, com a utilização da lousa mesmo, 
explicava os assuntos, passava exercícios para os alunos, corrigia 
exatamente com o auxílio do quadro negro, era também constante os 
problemas de raciocínio. Percebo que na nossa época exigíamos mais 
dos alunos, o ensino era mais rígido, entretanto o aluno aprendia de 
verdade. Eu sempre passava tarefa para casa e no dia seguinte 
fazíamos a correção. [...]. (MACEDO, 2018).  
 
 

Verificamos que os professores tinham uma preocupação, não apenas com os 

exercícios que eram feitos em classe, mas também com as atividades que eram 

enviadas para casa, e estabeleciam um planejamento para alcançar o propósito da 

aula e a correção como mecanismo de verificar o compromisso e as dificuldades 

evidenciadas durante o ato de correção. Esse mecanismo de aplicação de exercício se 

configurava como uma prática metodológica que correspondia ao ideal de ensino 

primário da época, bem como favorecia a aprendizagem e otimizava o tempo em sala 

de aula.  

Albuquerque, (1951), destaca que o planejamento dos exercícios de 

matemática deve levar em consideração o objetivo, a dificuldade, elemento básico, 

seriação, adequação, tempo, variedade e técnica, motivação, direção dos exercícios e 

correção.  

Nossas colaboradoras, relatando sobre o ensino da matemática, trouxeram 

elementos importantes para o processo de escolarização sobre o uso memorístico da 

tabuada,  
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[...] nas aulas de matemática, que todo aluno tem dificuldade com 
contas, não é!? Então, logo que eu comecei, era tabuada. Tinha que 
estudar a tabuada e decorar a tabuada.  Então, eles chegavam em 
casa, naquele tempo a maior preocupação dos pais era “Cê deu a 
lição? Deu a tabuada?” E geralmente quem tomava a lição de 
tabuada, em casa, pra saber se ele estava sabendo era o pai. Então, 
eles tinham aquela imagem. (GOMES, 2018).  

 

E sobre o cotidiano das aulas de matemática,  
 

A maioria das aulas de matemáticas se resumia em escrever no 
caderno o que a professora passava na lousa, mas algumas vezes 
utilizava os alunos como instrumentos do ensino, dando exemplos na 
aula de matemática. Então, prevalecia mais um sistema em que a 
gente escrevia na lousa as continhas, problemas e o aluno copiava e 
escrevia no caderno. (CURVELO, 2018).  

 

Podemos inferir que o ensino da matemática no ensino primário, na segunda 

metade do século XX, prezava pela supervalorização e continuidade dos processos 

de ensino de memorização em que o aluno era conduzido a um processo orientado 

em ler, copiar e escrever como forma de fixação do saber, tendo a tabuada como uma 

constância na verificação e controle do saber. No entendimento de Chervel, (1990), as 

grandes características da pedagogia tradicional são o ensino pautado na 

memorização, na repetição, na frequência de exposição feita pelo professor e 

premissa de que todo conhecimento, a leitura, o cálculo é controlado o tempo todo 

por esse processo de mecanização e classificação. 

Notamos nos depoimentos das professoras colaboradoras, uma tendência forte 

no ensino da matemática, pautado nas quatro operações fundamentais e resolução de 

problemas. Nesse sentido, a aritmética constitui-se no ensino, numa relevância maior 

na construção dos saberes, visto a utilidade na vida prática dos alunos. Anos antes, 

Julia Leitão, (1927)16, já afirmava a importância da aritmética, com um destaque sobre 

a possibilidade de se viver sem saber ler nem escrever, mas, contudo, não se vive sem 

saber contar.  

                                                           
16 Julia Leitão era professora de Pedagogia, Psicologia Infantil e Didática no Colégio Sagrado Coração 

de Jesus, escola religiosa particular equiparada às Escolas Normais e destinada ao público feminino . a 

obra em destaque é corresponde a conferência relativa ao ensino de matemática publicada em edição 

especial da Revista do Ensino na Bahia, em 1927. 
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Dentro desse entendimento os conhecimentos oriundos da aquisição para uma 

vida cotidiana do aluno, além da função supracitada, estabelecem também uma 

relação pilar para a consolidação dos estudos de outras áreas.  Sobre os aspectos 

relevantes da aquisição e apropriação do saber aritméticos abordados ela escreve: 

 
Assim os nossos mais rudes sertanejos, embora não saibam assinar o 
nome, nem em cruz, sabem quantos dias têm uma semana, quantas 
sementes devem lançar em uma cova, qual o preço de vários gêneros 
alimentícios que compram ou vendem etc. [...] sem contar, sem 
calcular, ainda de modo rudimentar, seria o homem, a cada instante 
enganado, prejudicado em seus mais vitaes interesses. (LEITÃO, 
1927, p. 155). 
 

Corroborando, declarou uma das colaboradoras,  

 
Nas aulas de matemática sempre priorizei a aritmética, as quatro 
operações, utilizava muito a tabuada e marcava, era eu mesma, eu 
marcava, “estuda tabuada porque é a base de tudo, se saber a 
tabuada o aluno vai longe”, então a gente fazia e chamava “fulano”, 
aí ele levantava e fazia a sabatina. Eles respondiam, quem não 
respondia “volta pra estudar, tem que estudar, porque se não estudar 
vai dar trabalho depois”. (DIAS, 2018). 

Considerando o depoimento da professora Maria Gilza Curvêlo, (2018), “o 

professor tinha que ser imperativo, ter autoridade, não gritar, nem bater. Naquela 

época a gente colocava muito de castigo. [...] às vezes, a gente dava uns puxõezinhos 

de orelha”. Os depoimentos revelam que as metodologias adotadas durante as aulas 

de matemática estavam também diretamente relacionadas com postura individual de 

cada professor, assumidas nas narrativas. Gislene da Silva Gomes, (2018), “eu era 

bastante rigorosa e exigia. Gostava de exigir, me sentia bem porque via o progresso 

dos alunos” ou “eu era rígidazinha”, “às vezes, a gente dava uns puxõezinhos de 

orelha”.  

Souza, (1998, p. 86), escreve que “a palmatória no imaginário social, 

comportava-se como um emblema da profissão docente [...] uma espécie de crédito 

moral suplementar emprestado aos mestres pela família.” Assim, as punições 

ocorriam mediante o conhecimento e consentimento da família como mecanismo 

culturalmente enraizado e também utilizado pelos pais. 

Nesse ínterim, os castigos tinham a função de diminuir os erros e a punição 

como algo que pudesse fazer com que as crianças se dedicassem a estudar a lição de 
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matemática. As sabatinas eram um meio que o professor tinha para testar os 

conhecimentos e dedicação do aluno, uma vez que o professor fazia perguntas 

relacionadas a tabuadas. Se o aluno não soubesse a responder corretamente, levava 

“bolos” nas mãos. Na maioria das vezes essa prática era executada pelo colega que 

tivesse acertado a resposta, ou pelo professor, como punição ao aluno por não ter 

estudado a lição de matemática. 

No que tange a geometria, a Professora Gislene da Silva Gomes, (2018), 

comentou que, 

 
A geometria eram as figuras básicas, né!? A gente ensinava o que é 
um quadrado, ensinava retângulo, losango, né!? E lá vai triângulo e 
as divisões dos triângulos, os ângulos, é isso que ensinava, mas  não 
era assim só o que “me faz, desenhe um quadrado!”, não, “observa, o 
que que é quadrado?” porque os quatro lados são iguais, “o que que 
é um retângulo?”, assim. Era com muita dificuldade. (GOMES, 2018). 
 

A professora Placídia Macêdo complementa,  
 
 

Geometria se trabalhou muito pouco, muito pouco mesmo. Pelo 
menos eu trabalhei muito pouco com geometria, a preocupação maior 
nossa era as operações fundamentais e problemas, né? Isso aí era nota 
A, o máximo. Existia também a parte fracionária, aquelas coisas 
assim. A geometria a gente deixava mais para quando eles chegassem 
lá no ginásio. (MACEDO, 2018).   

 

Embora percebamos um contraponto nas falas, tendo em vista que as 

depoentes que mencionaram o ensino da geometria, o fizeram de maneira diferente, 

com maior, menor ou até nenhuma ênfase, devemos considerar a ausência desses 

relatos nos depoimentos das demais colaboradoras. Avaliamos que esse silêncio nas 

falas, proposital ou não, é indicador de elementos que justificam o ensino da 

matemática voltado sobremaneira para a aritmética em detrimento da geometria. 

Como menciona a colaboradora Placídia Macêdo, a grande preocupação das 

professoras era com as operações fundamentais, em detrimento do ensino 

geométrico.                  

A Lei nº 1846, de 14 de agosto de 1925, da reforma educacional baiana 

estabeleceu em suas diretrizes curriculares, os programas de ensino, noções básicas 
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de geometria, existindo, posteriormente existiram outras leis federais. Percebe–se, 

nas falas das depoentes sobre as práticas educativas, que o ensino geométrico na 

escola primária de Poções, resulta de uma posição secundária que esse saber assumiu 

dentro do contexto educacional, sendo quase sempre relegando como função do 

curso ginasial o seu ensino. Fundamentado no relato de uma de nossas depoentes, o 

cumprimento dos programas de ensino não se concretizava totalmente, quer seja por 

falta de tempo, ou das variadas demandas educativas que tinham a cumprir.  

 

6.4 – Livros Didáticos e Exames Escolares 

 

Nos depoimentos das professoras Placídia Macêdo e Gislene Gomes, 

encontramos passagens significativas acerca do uso e da importância dos livros 

didáticos. As colaboradoras demonstraram serem apaixonadas pelo ensino da 

matemática, e deram ênfase ao ensino dos conteúdos, que era feito com muito afinco 

e dedicação.  

Chamou-nos a atenção, entretanto, o destaque dado pelo conjunto das 

professoras aos livros de Aritmética, especificamente aos de Antonio Trajano, que 

eram utilizados para a realização do planejamento individual, como um recurso que 

tinham à disposição para elaborar as aulas de matemática nos primeiros anos da 

docência. Pela pertinência e abrangência da obra desse autor, apresentaremos seção 

destinada a elencar pontos importantes que trouxeram ideais renovadores para o 

ensino da matemática e tiveram grande circulação e aceitação nas escolas públicas e 

privadas do país, inclusive em nosso campus de pesquisa. 

 

6.4.1 – Aspectos da obra Aritmética Elementar Ilustrada de Antonio Trajano  

 

Começamos esta seção, ressaltando que não se trata de uma análise detalhada 

da obra Aritmética Elementar Ilustrada de Antonio Bandeira Trajano, tendo em vista 

a existência de produções acadêmicas que tratam do respectivo compêndio, dentre 

esses trabalhos podemos destacar Maçal (2017), Oliveira (2013), Souza (2013), 

Maranhão (2010). Desse modo, após uma exposição da vida do referido autor, 
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importa apresentar as principais características desse instrumento pedagógico e as 

marcas deixadas nas ações educacionais do município de Poções. 

Antonio Bandeira Trajano nasceu em Portugal em 1843, emigrou para o Brasil 

aos 14 anos de idade, foi autor de uma sucessão de livros escolares que circularam no 

Brasil durante muitos anos nas escolas públicas e privadas. Devido a longevidade e 

disseminação de suas produções o referido autor tornou-se nacionalmente conhecido 

no país. Após a seu falecimento em 1921 as suas obras continuaram sendo 

reproduzidas, vendidas e aceitas pelas escolas públicas. Seus livros eram destinados 

a professores do ensino primário e secundário. Dente suas produções estão: 

Aritmética Primária; Aritmética Elementar Ilustrada; Aritmética Progressiva; Chave 

da Aritmética Progressiva; Álgebra Elementar e Chave da Álgebra. 

Em nossas entrevistas, fomos apresentados a uma obra específica, a Aritmética 

Elementar Ilustrada que influenciou, sobremaneira, a constituição da professoralidade 

das docentes investigadas em relação ao ensino da matemática, bem como a própria 

educação nos grupos escolares de Poções. A entrevistada Placídia Macêdo, (2018), 

relata, “[...] mas tinha uma tal de Aritmética progressiva, de Antônio Trajano, que 

aquele ali eu sabia tudo, modéstia a parte (risos)... Eu era muito boa em matemática” 

Maçal, (2017), destaca que esse livro teve sua primeira publicação no ano 1879 

e seu encerramento no mercado editorial ocorreu no ano de 1964 quando foi lançada 

a 140º edição. A referida obra permaneceu em circulação no país por 85 anos, sendo 

reeditada por 43 anos, após a morte de Antonio Trajano.  

 
Figura 20 – Capa do livro Aritmética Elementar Ilustrada de Antonio Trajano 
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Fonte: Arquivo pessoal de uma colaboradora 

 

Segundo Valente, (2007, p.165), “na sua Aritmética, Trajano não utiliza 

nenhum recurso algébrico. Aí está, segundo ele próprio, o segredo da aceitação de 

seu livro". A importância e a grande aceitação dessa obra, supomos, que se 

configurou naquele contexto como um modo inovador de ensinar aritmética através 

dos procedimentos metodológicos adotados pelo autor. 

Nas memórias das nossas depoentes, a Aritmética Elementar Ilustrada foi 

utilizada pelos professores e pelos alunos no processo de escolarização primária do 

município, sendo considerada pelos docentes como uma aritmética de qualidade. Em 

depoimento, a professora Gislene Gomes, (2018), relata como era feita a aquisição dos 

livros de Trajano para o ensino da matemática.  

O livro do aluno era assim, nós professores quando íamos começar a 
aula, como se... uma semana você ia na escola, uma semana antes, aí, 
“que livro vai adotar?” “Ah!, nós vamos... deixa eu ver aqui.” “Ah, 
essa gramática é boa! Esse livro de leitura é bom. Essa aritmética”, 
que nessa época era chamada de aritmética e, principalmente a de 
Antônio Trajano, que era a que mais usava no começo. Aí, se pedia, 
dava, fazia-se essa lista, então quem tinha uma livraria, em qualquer 
cidade, procurava as professoras e tal e tal, pra eles pedirem os livros, 
pra os pais adquirirem. A aritmética Antônio Trajano (risos) os 
alunos diziam assim : - Esse homem é um horror! Marcedinho, não 
sei se você conhece Marcedinho, ele sobrinho de Vilobaldo.... (risos) – 
eu não aguento mais esse livro. (GOMES, 2018). 
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Figura 21 – Folha de rosto do livro Aritmética Elementar Ilustrada de Antonio Trajano 

 
Fonte: Arquivo pessoal de uma colaboradora 

 

A aprovação e adoção desta obra, que faz referência a avaliação ao qual o livro 

foi submetido através de uma comissão composta por três ilustres professores 

nomeados pelo Conselho Superior de Instrução da Capital Federal, sendo aprovada 

por unanimidade por ser considerada como mais vantajosa e contundente para os 

alunos das escolas primárias, e para adentrar no manejo com os números.  

O relator da comissão Alberto Gracier escreveu o seguinte parecer 

recomendando o livro para escolas públicas. 

 
Li a Aritmética Elementar do Sr. Antônio Trajano, e tenho prazer em 

poder declarar que é ela uma das melhores se não a melhor de todas 

as que conheço destinadas a instrução da infância. Tal foi o parecer 

do ilustre professor, de saudosa memória, Dr. Benjamin Constant, 

sobre o livro a que se refere este requerimento. Só me resta, pois, 

subscrever o parecer daquele ilustre mestre e recomendar o livro para 

uso das escolas públicas desta Capital (TRAJANO, 1922, p. 03) 

 

Um segundo parecerista, o Dr. F. Pinheiro Bittencourt afirma, 

 
Estou de pleno acordo com o parecer do meu colega relator. O 

trabalho do professor A. Trajano é o que se pode imaginar de melhor 
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no gênero, e certamente continuará a prestar a instrução primária os 

mesmos serviços que tem até aqui prestado (TRAJANO, 1922, p. 03).  

 

Corroborando, o conselheiro Antonio Carlos Velhos da Silva reforça a 

importância dessa obra nas instruções nas escolas primárias afirmando que “durante 

grande parte do meu exercício de professor primário, tive no livro cuja aprovação ora 

se pede, um valioso auxiliar, que a meu ver, preenche todas as condições de uma 

obra didática” (TRAJANO, 1922, p. 03). 

Através dos pareceres emitidos pelos três professores, podemos inferir que a 

produção desse livro se estabeleceu no país entre as maiores edições do período 

sendo recomendado por trazer uma carga cultural, ideológica e inovadora para 

aquele momento da história da educação, visto que na segunda metade do século 

XIX era enorme o desafio de encontrar uma proposta que pudesse corresponder ao 

ideal de modernização do ensino, levando-se em consideração que a educação que 

vigorava era considerada ineficiente. 

Dentro dessa perspectiva, a Aritmética Elementar Ilustrada de Trajano, 

apresentava características que atendiam aos anseios do cenário educacional da 

época. Ao examinarmos esse manual pedagógico que foi reconhecido e citado pela 

professora notamos que a maioria dos problemas encontrados no interior do livro, 

apresentavam–se relacionados com o cotidiano dos alunos, com situações 

envolvendo dinheiro, compra de alimentos, etc.  

No que tange os exercícios de aplicação, é possível perceber um aumento 

gradativo das dificuldades, o que nos levar a inferir e identificar a presença do 

método intuitivo17 em algumas abordagens com ilustrações para facilitar a 

observação e compreensão dos enunciados pelas crianças. Para tanto, embora sua 

metodologia fosse pautada no método intuitivo, não foi possível perceber nenhuma 

abordagem que levasse o aluno ao contato com o objeto. O livro Aritmética Elementar 

                                                           
17 O método intuitivo foi, inicialmente, compreendido pelos seus idealizadores como um instrumento 
pedagógico capaz de reverter a ineficiência do ensino escolar, ensinando, assim, coisas vinculadas à 
vida, aos objetos e fatos presentes no cotidiano dos estudantes, introduzindo assim os objetos 
didáticos como elementos imprescindíveis à formação das ideias. Valdemarin, (2004), nos indica que o 
método intuitivo critica a memorização, a repetição, e a simples abstração em detrimento da 
compreensão, trazendo consigo a possibilidade de uniformizar raciocínios, modos de pensar, 
cristalizando uma forma de apropriação das coisas exteriores num processo que é dirigido pelo 
professor.  
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Ilustrada foi reconhecido pelas professoras colaboradoras e citado, especificamente 

pela entrevistada, Gislene Dias Gomes, como um livro bastante utilizado no ensino 

de matemática nos grupos escolares de Poções e ainda enfatizou que embora a 

adoção desse livro tivesse muita aceitação entre as professoras, era muito temido 

pelos alunos. 

Nas escolas de Poções, os livros de Trajano eram adquiridos pelos pais dos 

alunos através das orientações e escolhas determinadas pelos professores dos grupos 

escolares. Esse instrumento pedagógico foi considerado referência no ensino de 

matemática durante os anos de adoção da obra pela comunidade educacional da 

região, cumprindo a função curricular e instrumental em consonância com as 

finalidades e o contexto político-social da época. 

 

6.4.2 - O livro didático e os exames escolares nos grupos escolares de Poções-Ba 

entre 1942 e 1971 

 

 Costa, (2015, p. 65), destaca o ”livro didático como um suporte material de 

textos, esse permite a circulação de conhecimentos matemáticos hierarquicamente 

ligados a certos métodos de ensino e diferentes pontos de vistas epistemológicos”, 

nesse contexto, trata-se de um instrumento a serviço do sistema de ensino, que se faz 

através de processos.  

Corroborando com esse entendimento, a professora Nóelia Gusmão Alves 

Dias, (2018), afirma que “a seleção dos conteúdos era de acordo com o livro, 

seguíamos o livro didático”, isso nos leva à conclusão que, sobre os saberes 

elementares de matemática, esses documentos refletem as práticas pedagógicas, bem 

como a materialidade dos programas de ensino, suas finalidades, também a imagem 

da sociedade e os interesses que estão implícitos e explícitos na composição e 

elaboração desses manuais e apresenta a relação entre o currículo e prática docente. 

Segundo a nossa depoente Gislene da Silva Gomes, (2018), o livro didático, a 

Aritmética de Trajano, era comprado pelos pais e considerado pelos alunos muito 

difícil. A professora relata em risos as falas “esse homem é um horror”, “eu não 

aguento mais esse livro”. 

O livro didático estava diretamente ligado às transformações das “vulgatas” e 



166 
 

se constituíam como mediadores no processo de construção do conhecimento, 

estabelecendo um elo norteador entre trabalho dos professores e o currículo, ou seja, 

funcionando como uma “bússola”, aponta a direção a seguir.  

Sobre o fenômeno das vulgatas, Chervel escreve, 

 
O estudo dos conteúdos beneficia-se de uma documentação 
abundante à base de curso manuscrito, manuais e periódicos 
pedagógicos. Verifica-se ai um fenômeno de “vulgata”, o qual parece 
comum às diferentes disciplinas. Em cada época, o ensino dispensado 
pelos professores é, grosso modo, idêntico, para a mesma disciplina e 
para o mesmo nível. Todos os manuais ou quase todos dizem então a 
mesma coisa, ou quase isso. Os conceitos ensinados, a terminologia 
adotada, a coleção de rubricas e capítulos, a organização do corpus de 
conhecimentos, mesmo os exemplos utilizados ou os tipos de 
exercícios praticados são idênticos, com variações aproximadas. São 
apenas essas variações, aliás, que podem justificar a publicação de 
novos manuais e; de qualquer modo, não apresentam mais do que 
desvios mínimos: o problema do plágio é uma das constantes da 
edição escolar. (CHERVEL, 1990, p. 203). 

 

Nossa colaboradora, Placídia Macêdo nos relata que “as escolhas dos 

conteúdos eram pelos livros que tinham [...]” (MACÊDO, 2018). Na maioria das 

vezes, os professores agem dessa maneira, utilizando os livros didáticos como 

referências para direcionamento das suas práticas pedagógicas em sala de aula e os 

saberes materializados no livro devem estar em sinergia com o objetivo e finalidade 

do ensino.  

Chervel, (1990, p. 203), escreve que “a tarefa primeira do historiador das 

disciplinas escolares é estudar os conteúdos explícitos do ensino disciplinar”, o que 

nos leva a perceber, nas palavras do autor, a existência de uma lógica própria 

daquele sistema educativo que orbita em temas claros, definidos e com o propósito 

de disseminação do saber. 

É relevante destacar que as depoentes mencionam nos seus relatos as 

dificuldades em acesso, a um tipo de material pedagógico que proporcionasse uma 

aula de matemática mais interessante aos alunos. Na verdade, a carência de material 

didático-pedagógico atingia o ensino como um todo, perceptível nos relatos abaixo 

sobre a existência de um único livro didático, 
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Quando eu ensinava teve um livro que durou quatro anos, todo ano 
esse mesmo livro durante quatro anos. Esse livro era... aquele livro 
que já vem dentro do livro, o português, aqueles livros que já vem as 
matérias tudo englobado. (CAMPOS DE SÁ, 2018). 
 

E ainda sobre a inexistência da distribuição gratuita dos livros e das 

dificuldades de acesso das famílias, a esse material, por condições financeiras 

precárias,  

Olha, esse negócio de distribuir livros grátis já foi quando eu já estava 
saindo, porque antes você dava a relação dos livros e os pais 
compravam né? Tinha pais que podiam comprar todos os livros. 
Demorou muito tempo para os alunos receberem livros, muito, muito 
tempo. (GOMES, 2018). 

 

No que tange ao planejamento de ensino, embora tenhamos obtido relato, de 

uma das colaboradoras, de que o planejamento era recebido pronto, vindo de Vitória 

da Conquista, as demais, em suas argumentações, declararam que esse mecanismo 

de prática de planejamento sistemático não ocorria coletivamente e que o processo 

era efetuado individualmente, seguindo a direção dos conteúdos estabelecidos no 

livro didático, como um instrumento direcionador das práticas pedagógicas para o 

ensino primário.  

Essa singularidade, percebida nos depoimentos do conjunto de professoras 

colaboradoras, não afeta o estabelecimento de uma conjuntura que demonstra que 

esses materiais são relevantes instrumentos no processo de escolarização e que 

exercem influência significativa nas ações dos professores, assim como os conteúdos 

aplicados, as formas de ensinar e o estabelecimento de uma enorme subordinação do 

professor em relação ao conteúdo programado nos roteiros dos livros. 

Partindo desse pressuposto, compreendemos que o livro didático transporta 

uma variada função pedagógica, curricular, instrucional e ideológica, representa as 

finalidades educativas da época estimuladas pela produção editorial, pelas 

orientações prescritivas, pela política de governo que normatiza e estabelece leis e 

regras do que e como a escola deve conduzir o trabalho pedagógico. 

Chervel, (1990), nos indica que as mudanças e transições ocorridas se 

constituem, não como uma exclusão do antigo, mas como uma agregação ao novo. 
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As vulgatas evoluem, entretanto, em cada época o ensino e as práticas dos 

professores são efetivados de forma idêntica ou muito próxima. Os conteúdos 

ensinados, os exercícios, a organização e sequência dos conteúdos, com variações 

aproximadas.  

Nos depoimentos das professoras, notamos que o ensino de matemática, por 

elas desenvolvido, não apresentava atividades com utilização de material concreto 

ou diversificado, convergindo, entretanto, em algumas situações comuns. Todas as 

docentes destacam, em seus testemunhos a ausência de materiais para diversificar a 

aula, assim recorriam sempre a lousa, o giz e/ou atividades orais, com a utilização da 

tabuada. No que tange o processo avaliativo, a professora Placídia Dias Macêdo, 

(2018), relata,  

Naquele tempo o professor tinha que saber mesmo, tem um bom 
domínio dos conteúdos porque tinha aquela prova oral e escrita, a 
gente tinha que fazer tipo um programa por exemplo de matemática 
dez pontos com três assuntos e assim em todas as matérias e todos os 
meses tinha provas. No final do ano o professor tinha saber muito 
porque existia uma banca examinadora constituída pela delegada, 
uma outra professora colega e a professora, assim os alunos faziam a 
prova escrita e depois a oral. (MACEDO, 2018).  

 

Os exames avaliativos, realizados nas escolas primárias de Poções, estavam 

em consonância com as diretrizes estabelecidas pelas leis e normas dos programas de 

ensino, representando as finalidades educativas que estavam explícitas e implícitas, 

bem com um contexto de práticas pedagógicas realizadas no cotidiano escolar. 

Constitui-se como um dos objetivos educativos de verificação do conhecimento do 

aluno. De acordo com Valente, (2005), 

 
Essa documentação cria possibilidades, dentre tantas outras coisas, 
de análise de conteúdos selecionados pelos professores como mais 
significativos de seu trabalho pedagógico com os alunos, os exames e 
provas podem revelar também concepções de avaliação dominante 
num determinado contexto histórico. (VALENTE, 2005, p. 179-180).  

 

Partindo dessas questões que permeiam a prática educativa, os exames e 

provas realizadas em um grupo escolar são elementos das transformações e culturas 

de um contexto histórico. Configuravam-se como instrumentos que avalia os 

conhecimentos dos alunos e que também estavam em sinergia com as finalidades 
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estabelecidas para o ensino primário “elevar o nível dos conhecimentos úteis à vida 

na família, à defesa da saúde e à iniciação no trabalho” (BRASIL, 1946, p. 1). A 

Professora Gislene da Silva Gomes, (2018), corrobora afirmando que os exames eram 

realizados mensalmente e os conteúdos eram cumulativos dos meses anteriores, para 

as provas parciais dos meses de junho e finais para os meses de dezembro. 

 
Todo mês tinha avaliação, fazia prova pra saber como andava e 
começava em marco, então no final de março fazia uma prova, final 
de abril fazia outra prova, maio se fazia prova e em junho se fazia 
prova antes das férias de São João e aí puxava assuntos dados de 
março até ali. (GOMES, 2018). 
 

Os resultados das provas eram registrados em atas e disponibilizadas para a 

família através de mapas de aproveitamento, conforme abaixo. 
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Figura 22: Boletim de aproveitamento 
 

Fonte: Acervo pessoal de uma depoente 

 

 
O Diário oficial de 14 de outubro de 1965, apresentou nota de retificação, referente ao 

cálculo da média das provas finais nas escolas primárias. 
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Figura XXIII: Retificação 18do cálculo das médias das provas finais 

Fonte: Acervo do Grupo Escolar Alexandre Porfírio 

 

Nos depoimentos das nossas colaboradoras, percebemos que o sistema 

avaliativo sofreu modificações ao longo dos anos. Destacamos que essas alterações, 

no âmbito educacional, possuem direta relação com a cultura escolar, com as 

reformas educacionais que são reflexos do contexto histórico e das necessidades que 

permeiam a sociedade em cada tempo. 

De acordo com Chervel, (1990), 

 
Cada época produziu sobre sua escola, sobre suas redes educacionais, 
sobre os problemas pedagógicos, uma literatura frequentemente 
abundante: relatórios de inspeção, projetos de reformas, artigos ou 
manuais de didáticas, prefácio de manuais, polêmicas [...]. É essa 
literatura que, ao menos tanto quanto os problemas oficiais 
esclareciam os mestres sobre sua função e dá hoje a chave do 
problema. (CHERVEL, 1990, p. 190-191). 

 
Em suma, nas considerações basilares desse autor, podemos inferir que cada 

época implanta e articula os programas de ensino para escolas estabelecendo normas, 

                                                           
18  Transcrição: Na Portaria nº 3440 que se refere as Provas Finais nas escolas primárias e de Convênios 
da Capital e Subúrbio onde se lê: a média final será o resultado da média do exame mais a média do 
curso dividido por dois: Leia-se: a média final será o resultado da média do exame de Língua Pátria, 
Aritmética, Estudos Sociais, Ciências Naturais e Religião mais a média do curso, dessas mesmas 
matérias dividido por dois (2). 
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conteúdos, regras, decretos e orientações que vão em consonância com as finalidades 

do contexto histórico específico de cada tempo. 

A professora Maria Gilza Curvêlo, (2018), em seu depoimento sobre o ensino 

da matemática no Grupo Escolar Antônio Carlos Magalhães, afirma: 

No período em que lecionei não existia recurso, material didático, só 
o quadro, o giz e o livro do aluno, que ele comprava. Desse modo, a 
maioria das aulas de matemática se resumia em escrever no caderno 
o que a professora passava na lousa, mas algumas vezes utilizava os 
alunos como instrumentos do ensino, dando exemplos na aula de 
matemática. Então, prevalecia mais um sistema em que a gente 
escrevia na lousa as continhas, problemas e o aluno copiava e 
escrevia no caderno. (CURVÊLO, 2018).   

 

A nossa colaborada descreve que, embora existisse uma escassez muito 

grande de recursos, procurava mecanismos para modificar sua prática, recorrendo a 

estratégias para exemplificar a aula de matemática, utilizando os alunos como 

instrumentos. Embora as práticas pedagógicas sofram influências das políticas 

educacionais, os mecanismos do ensino da matemática permaneceram os mesmos, 

mas com “vestimentas” diferentes. 

 

6.5 – A influência do Movimento da Matemática Moderna nos Grupos Escolares de 

Poções  

 

Búrigo, (1989), escreve que as condições sociais, políticas e principalmente 

econômicas do Brasil, no início dos anos 1960, tornaram-se diferenciadas e atípicas, 

fomentando um período turbulento que, pela junção desses fatores (políticos, sociais 

e econômicos), acabaram por desencadear o Golpe Civil-Militar de 1964. Entretanto, 

aspectos anteriores ao golpe devem ser considerados, principalmente relacionados ao 

lugar destinado à educação naquela turbulência, e ao ensino da matemática escolar.  

O período da história brasileira no governo do presidente Juscelino 

Kubistchek (1956-1961), foi marcado pelo desenvolvimento industrial, fortemente 

ampliado pela injeção de capital estrangeiro no país. Porém, na entrada da década de 

1960, o Brasil vivia a contradição de ser um país industrializado com economia não 

desenvolvida, ou seja, a industrialização não conseguiu, por si só, alavancar o 

progresso do país. Esse quadro proporcionou a intensificação das desigualdades 
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regionais, acentuando ainda mais as disparidades entre as regiões, com os privilégios 

ao sul-sudeste, em detrimento do norte-nordeste, fazendo aparecer os “bolsões de 

miséria”.      

Esse contraste tão profundo, proporcionou a visualização da modernização e 

do desenvolvimento do país. De acordo com Búrigo, (2006), essa visualização 

começava a voltar-se para escola como possibilidade de mudança e ascensão social. 

Para a autora, 

 
Se a modernização da economia não vinha, como nos países centrais, 
acompanhada de uma ampla democratização de seus benefícios, 
acenava com perspectivas de ascensão social – por meio da 
escolarização e das carreiras técnicas – que encontravam ressonância 
entre as camadas médias urbanas. É nesse contexto que deve ser 
compreendida a aceitação dos discursos que reivindicavam a 
modernização do ensino de matemática como componente de uma 
modernização mais ampla da sociedade brasileira. (BÚRIGO, 2006, p. 
38). 

  
A modernização do ensino era entendida, por muitos no Brasil daquela época, 

como condição absolutamente necessária para a inserção do país no mundo 

industrializado e desenvolvido. Nesse sentido,  

 
As modificações do quadro educacional eram expressão do processo 
de transformação vivido pela sociedade brasileira nos últimos 
decênios, em especial a urbanização e a diversificação das 
possibilidades de emprego nas cidades, acompanhada de pressão dos 
setores médios e populares pelo acesso ao ensino. (BÚRIGO, 1987, p. 
95). 

 
Assim, no entendimento da autora, não devemos compreender que a 

valorização do ensino, especificamente do ensino de matemática, foi vontade ou 

interesse dos docentes, mas sim fruto de um complexo contexto que contava com 

possibilidade de reconhecimento social. O Movimento da Matemática Moderna 

(MMM) foi “uma experiência importante de iniciativa de professores e de reforço de 

renovação do ensino, entendida como melhoria do ensino” (BÚRIGO, 1989, p. 2). 

Esse foi um movimento de cunho internacional, que reverberou no Brasil, e 

propunha, entre outras coisas, a formalidade e rigor da teoria dos conjuntos e da 

álgebra para o ensino e a aprendizagem da matemática.      
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Nossa necessidade em contextualizar o MMM e sua inserção na história da 

educação do Brasil, centra-se em trazer aspectos desse movimento para nosso 

contexto de pesquisa, considerando que durante as nossas entrevistas, algumas falas 

de nossas colaboradoras, demarcaram temporalidades de acontecimentos de cunho 

nacional, relacionados ao MMM. Dessa maneira, nessa seção, objetivamos 

correlacionar esses mencionados aspectos, aos estudos publicados sobre o 

Movimento da Matemática Moderna com nossos depoimentos produzidos, no 

intuito de estabelecer relação e influências no ensino da matemática nos grupos 

escolares de Poções, no recorte temporal definido.         

As professoras que ensinaram matemática nos Grupos Escolares de Poções 

interpretaram o Movimento da Matemática Moderna como algo totalmente novo, 

configurado como uma mudança na forma de perceber e ensinar a matemática que, 

até então elas desconheciam. Nos depoimentos colhidos, até reforma estrutural de 

ensino foi mencionado, conforme a seguir, 

  
[...] quando foi implantando a Matemática Moderna, houve uma 
reforma estrutural, teve que mudar a matemática e entrou conjunto, 
não sei o que...tá, tá, tá... foi nesse tempo. Nós tomamos esse curso, 
em Vitória da Conquista. Passando mais algum tempo, teve outro 
que foi no mês de janeiro em Salvador, curso de férias. Eu não senti 
muita dificuldade em trabalhar com a Matemática Moderna. 
(GOMES, 2018). 

 
E ainda,  

 
Quando já estava quase saindo do Alexandre foi chegando uma 
matemática nova, com um assunto novo, conjunto. Naquele tempo, o 
quinto ano que a gente dava aula era mais válido que esse ginásio 
que o povo faz hoje, transmitia mesmo os conteúdos. (MACÊDO, 
2018).  

 

A professora Gislene Silva Gomes, (2018), destacou que houve uma reforma 

estrutural no ensino da área do ensino da matemática, através de outras maneiras de 

ensinar, como uma abordagem de Conjuntos, enquanto a colaboradora Placídia 

Macêdo nos indica um rigor no ensino do mesmo conteúdo, configurando os 

preceitos já explicitados por Búrigo, (1979) sobre o MMM. Considerando a fala das 

nossas colaboradoras, deduzimos que as mudanças ocorridas no cenário educacional 
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de modernização do ensino matemática levavam os professores do ensino primário 

no município de Poções a buscar orientações, treinamentos e fundamentação sobre o 

que descreviam como reforma e os adotavam em sala de aula.  

Búrigo, (1989), escreve que a valorização crescente das ciências, como 

ferramentas tecnológicas, se deu através do paralelismo entre requisitos de 

qualificação profissional, juntamente com a importância obtida pelas descobertas 

científicas para a formação da tecnologia.  Dessa forma, iniciativas de renovação do 

ensino de matemática foram necessárias, resultando num movimento a nível 

internacional: o Movimento da Matemática Moderna. 

Em seu depoimento a professora Gislene Silva Gomes entusiasmada declara, 

 
[...] os professores eles foram muito habilidosos e eles trouxeram 
muitas coisas assim com bastante consistência e não teve muita 
dificuldade não, os meninos estranharam né? A gente teve que 
aplicar o que se aprendeu lá, era uma coisa diferente de dar aulas de 
matemática. (GOMES, 2018). 

 

Neste contexto, ainda que a trajetória da educação primária em Poções, Bahia 

na década de 1960, fosse evidenciada por um processo tímido de ampliação no 

número de escolas para atender as demandas existentes, entendemos que os 

educadores do período consideravam relevante, na época, os cursos de treinamento, 

as orientações pedagógicas, de modo que se engajaram, para o aperfeiçoamento dos 

conhecimentos e qualificação do trabalho, nas perspectivas do movimento da 

Matemática Moderna. 

Algumas informações apresentadas pela professora Erbene nos possibilita 

reflexões sobre a apropriação do ideário do Movimento da Matemática Moderna, 

(MMM), no ensino primário no município de Poções. A referida professora menciona 

um material de aquisição particular como recurso utilizado para instrumentalização 

e planejamento das aulas. Esse relato nos trouxe referências a um material de 

circulação nacional que estabelece uma ligação com o MMM, o guia do professor, de 

Déborah Pádua Mello Neves, denominado Matemática Moderna, publicado pela 

editora Companhia Editora Nacional. 
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Tinha também outros livros que a gente recorria para preparar aulas 
sabe? Porque a profissão exige dedicação, o trabalho ele estende até 
os finais de semana. Tava essa semana comentando com minha irmã 
a gente buscava melhorar o planejamento com um livro que as folhas 
eram soltas, bem colorido os desenhos, não lembro bem o nome, mas 
a gente tinha muita dificuldade com os novos assuntos. (CAMPOS 
DE SÁ, 2018). 

 

Esse livro tratava-se, na verdade, de um material didático-pedagógico, 

centrado nos princípios do MMM, e voltado para a inserção nas séries iniciais, que 

propunha descortinar o ensino e a aprendizagem da matemática, deixando, nas 

palavras das próprias autoras do livro, que as crianças pudessem ter uma “bagagem 

muito melhor” se comparadas às do ensino secundário. Entendemos, a partir do 

exposto e dos relatos obtidos, que esse foi um material que ajudou a redefinir a 

relação das docentes colaboradoras com sua prática de ensino da matemática.  

O cenário educacional estabelecido na década de 1960 no âmbito nacional, 

com Movimento da Matemática Moderna, o ensino da matemática passou por 

significativas mudanças de inovação e reorganização curricular que objetivava 

mudar a linguagem dos conteúdos considerados fundamentais na formação dos 

alunos, utilizando nos materiais didáticos o conceito de conjunto e a noção de 

estruturas algébricas, de ordem, topológicas, que caracterizava uma renovação que 

devia começar na escola elementar. Neste ínterim, observamos referências comuns 

nos depoimentos das professoras Placídia Macêdo, Gislene Gomes e Erbene Campos 

de Sá, no que concerne às apropriações da linguagem de conjuntos como práticas 

educativas vinculadas às reformas educacionais do ensino da matemática no 

município. 

 Bonfada, (2017), destaca a ampla difusão desse movimento para todo o 

território do país, e esclarece que embora a sua implantação não ocorresse por meio 

de decretos, o movimento ganhou adesão em toda parte do país, com uma concepção 

dos reformistas educacionais, em que o aprendizado da matemática aconteceria 

mediante o desenvolvimento cognitivo da criança. 

A professora Erbene Campos de Sá, relata a forma como fazia a explanação da 

aula de matemática por meio de representações e simbologias.  
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Às vezes eu fazia um lago e colocava os patinhos dentro para melhor 
esclarecimento, mas era coisa simples e a gente aproveitava a 
explicação de conjunto e iniciava outras operações como adição, 
subtração e multiplicação. Assim: dois conjuntos (ou lagos) contendo 
três patos cada, quantos patos há ao todo? Aí os meninos poderiam 
fazer as deduções de que operações ele poderia fazer ou somar ou 
então multiplicar, agrupando né? Naquele tempo não tinha muito 
recurso, então a gente comprava livro e preparava nosso material, 
nossa aula. Então, aproveitava a aula de conjunto e misturava com 
outros assuntos também, aproveitava para trabalhar adição com o 
símbolo união. (CAMPOS DE SÁ, 2018). 

 

Observamos que a referida professora ainda em meio às dificuldades buscava 

aplicar novas maneiras no ensino, fazendo demonstrações por meio de desenhos na 

lousa, mas possibilitava ao aluno fazer deduções e correspondências entre os 

elementos contidos nos conjuntos representando por algarismos, o número. 

Entretanto, mesmo considerando o conteúdo complexo e difícil, utilizava como meio 

para explicar adição e outras operações. 

Para tanto, as vozes das professoras colaboradoras do nosso estudo 

demonstraram que nem sempre as transformações ocorridas no âmbito educacional 

surgiam os efeitos preconizados pelos reformadores, visto que a maioria não levou 

em consideração as distintas culturas escolares existentes. Nesse contexto, as 

depoentes destacaram a resistência de alguns educadores em trabalhar com conceitos 

que representavam um desconhecido para o currículo, e ainda, que essa renovação 

no ensino deveria abordar estratégias pedagógicas diversas, que potencializassem 

melhor aproximação do aluno, especificamente no tocante à matemática, mas que, 

em contrapartida, representavam um esforço diante da realidade educacional. 

Nesse sentido Borges, (2011), escreve que, 

 
As reformas educativas são os esforços projetados para modificar as 
escolas com a finalidade de resolver, tomar frente ou corrigir os 
problemas sociais ou educativos percebidos. Para que ocorram as 
mudanças necessárias, várias características interferem nesse 
processo, dentre as quais o cotidiano das atividades educativas e a 
vida dos centros educacionais, o que dá a perceber dois efeitos, o 
fracasso relativo dessas reformas educativas [...]. (BORGES, 2011, p. 
45). 
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Nas basilares considerações de Borges, (2011), entendemos que as reformas 

educativas fracassaram ou não alcançaram os resultados esperados por ignorarem a 

cultura escolar existente. Algumas das nossas professoras colaboradoras, embora não 

falassem sobre o Movimento da Matemática Moderna, deixam subtendidos eventos 

educacionais que nos remetem a esse movimento através de termos associados ao 

MMM, como a palavra conjuntos e mencionam as dificuldades em trabalhar com a 

“tal Matemática Moderna”. (Maria Gilza, (2018). 

Em sinergia com esse entendimento Baraldi, (2003), escreve, 

  
[...] muitas vezes, por professores que não entendiam o significado 
das aplicações, no plano matemático, do que estavam ensinando, 
estando também mal amparados em relação à necessária alteração de 
concepção sobre ensino e aprendizagem de Matemática que 
necessariamente deve acompanhar as mudanças educacionais. 
(BARALDI, 2003. P. 175). 
 

O segundo testemunho da professora Gislene da Silva Gomes, (2018), 

diferente de outras depoentes, explica que existiram cursos de treinamentos para os 

professores trabalharem com a Matemática Moderna. Ainda em seu depoimento, 

explana que os profissionais que vieram para treinar os docentes, eram muito 

capacitados. Entretanto, evidenciou as limitações dos alunos em relação inovação e 

reorganização curricular da nova matemática.  

A modernização da linguagem matemática representava, no entendimento de 

Borges, (2003), a mudança para os professores, no sentido de romper com as 

metodologias praticadas em sala de aula e introduzir no ensino novas características 

que enfatizavam as estruturas matemáticas com a constante destaque as Teorias da 

psicogênese de Jean Piaget que substanciaria os conteúdos matemáticos. 

A depoente Gislene da Silva Gomes esclareceu que os treinamentos foram 

realizados em períodos de férias, nos meses de junho em Vitória da Conquista e em 

janeiro na cidade de Salvador, período denominado pela depoente, como cursos de 

férias. Entretanto, a nova matemática não causou muito assusto, pois “era só a 

primeira apresentação, os primeiros capítulos, depois foi entrosando devagarzinho, 

não foi muito chocante, não”. 
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Sobre os entendimentos diversos, acerca de um determinado evento ou 

acontecimento, Albuquerque, (2007), escreve, 

 
As memórias individuais não podem ser tomadas como alicerces da 
consciência individual ou coletiva, mas sim como pontos de 
interseção de várias séries ou correntes mentais aproximadas pelas 
relações sociais (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 200). 

 

Corroborando com esse entendimento Búrigo, (2006, p. 36), faz uma 

consideração afirmando que “um movimento que reuniu tantos protagonistas como 

o da Matemática Moderna não poderia ter professado um discurso homogêneo e 

coerente em todas as suas manifestações”. Em uma segunda vertente a professora 

Erbene Campos de Sá, (2018), declara em seu testemunho, que embora esse 

movimento versasse por caráter renovador do ensino, com metodologias para tornar 

a matemática mais interessante e significativa, a sua concretização na sala de aula no 

grupo escolar Antônio Carlos Magalhães não efetivou a proposta de transição do 

tradicional para o ensino renovado devido a grande dificuldade para trabalhar os 

conteúdos. 

O diário de classe, encontrado no Grupo Escolar Luis Viana, apresenta na 

orientação do planejamento, o registro de aplicação da Matemática Moderna, 

conforme figura abaixo. 
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Figura 24: Diário de Classe com registro da orientação e planejamento 

 
Fonte: Arquivo do Grupo Escolar Luís Viana 

 

Sobre isso, a professora Maria Gilza da Silva Curvelo, (2018), ratifica, 
 

Teve uma época que ensinei no grupo escolar Luis Viana e houve um 
treinamento para ensinar uma nova matemática moderna, teve 
também um treinamento para o Mobral, porque o analfabetismo era 
alto. (CURVÊLO, 2018).   

 

Assim, entendemos que, no município de Poções, nos grupos escolares 

investigados, para o ensino da matemática, os professores sinalizam nos registros de 

classe a presença de um ensino da matemática moderna, mas com uma ausência de 

instrumentos e materiais manipuláveis, de modo que o ensino ainda estava 

enraizado na abstração, memorização e mecanização.  

Não obstante a receptividade e aceitação dos professores em relação ao MMM, 

e a adoção de materiais pedagógicos, como os livros didáticos, devemos considerar o 

Movimento da Matemática Moderna uma experiência pouco pesquisada. A simples 

menção desse movimento, por parte das docentes colaboradoras, já evidenciava que 

se tratou de algo muito significativo. Porém, Búrigo, (2006), nos faz refletir sobre dois 
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aspectos do MMM, voltados, um para a simplificação do ensino praticado nas 

escolas, ao qual nos aprofundamos com os depoimentos das nossas colaboradoras 

em detrimento do movimento entendido como um processo de ação e reflexão; e 

outro, um processo errôneo, de entender e tratar o MMM da mesma forma que 

ocorreu em outros países.  

Como não objetivamos discutir este movimento, em sua essência, mas 

somente as influências dele no ensino da matemática nas escolas e docentes 

pesquisadas, consideramos que configurou um marco no ensino, independentemente 

de quaisquer outros critérios técnicos, de ensino tradicional ou progressistas, 

exigindo das escolas e das professoras novos olhares e novas interpretações sobre a 

matemática.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho objetivou investigar um grupo de professoras, que 

lecionaram matemática, e atuaram nos grupos escolares da cidade de Poções, na 

Bahia entre os anos de 1942 a 1971, enfatizando a organização da área, os saberes e a 

formação de professores. Para tanto recorremos a história oral como metodologia de 

pesquisa. 

Ao adentrarmos na análise da constituição e da configuração dos aspectos 

históricos dos grupos escolares estamos, inerentemente, nos debruçando sobre a 

própria evolução da história da educação brasileira do século XX. O caminho 

trilhado para a consolidação da educação brasileira, naquele momento de 

efervescência em que vivia o país, está intimamente relacionado aos objetivos 

propostos para a construção e desenvolvimento dos grupos escolares, como modelos 

de educação que se pretendia seguir com o advento da República e o estabelecimento 

de uma nova visão de sociedade, altamente centrada em padrões da Europa. 

Procurando seguir esse caminho, a composição do presente trabalho 

dissertativo se deu por meio de cinco capítulos, além das partes introdutória e 

conclusiva, que estão interligados. A discussão sobre a escolarização primária e sua 

trajetória na cidade de Poções, procurou explanar ao leitor elementos da constituição 

dessa escolarização, descortinando relevantes pontos de reflexão sobre as 

dificuldades, percalços e orientações seguidas pelas docentes e pelos próprios grupos 

escolares da época.     

Esse primeiro capítulo faz “ponte” direta com o quinto capítulo, concebido 

por nós como a análise do trabalho, tendo em vista a riqueza das informações 

apresentadas e das fontes obtidas, quer sejam os depoimentos, quer sejam outras 

fontes documentais como arquivos, fotos e documentos. 

Assim, no que tange ao ensino da matemática verificamos, a partir dos relatos 

das depoentes, mudanças ao longo dos anos no processo de escolarização por um 

ensino, em que as docentes relatam trabalhar com livros como a aritmética de 

Antonio Trajano, de aquisição efetivada pelos pais dos alunos, com um ensino 

pautado na inculcação, disciplinarização e valores cívicos e, sobretudo, com 
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valorização constante de um mecanismo de ensino pautado na memorização, no 

domínio dos saberes elementares da matemática, com uma aplicação constante da 

tabuada e sabatinas como controle do saber. 

Nesse ínterim lançamos mão, nos capítulos do trabalho da explicitação da 

metodologia e das nossas opções teórico-metodológicas, centradas nos aspectos da 

história e da memória, especificamente da história oral temática que, para nós, 

enquadraram-se perfeitamente como os objetivos e questões propostos.   

Apesar de deveras intenso, a busca pelas respostas a nossa indagação de como 

a história da matemática escolar pode ser contada a partir dos relatos e formação dos 

professores dos grupos escolares da cidade de Poções na Bahia foi também bastante 

prazerosa, considerando a existência de um campo educativo da qual fazemos parte, 

enquanto profissionais, e de um ambiente e uma “aura” mais compreensível e muito 

mais próxima de nossa vida pessoal e profissional. Nesse sentido, aliamos nossa 

experiência e percepção como docentes, ao fazer e sentir, enquanto pesquisadoras    

Buscamos os depoimentos de cinco de ex-professoras que vivenciaram a 

educação poçoense nos anos de recorte da pesquisa (1942 - 1971) que, como já 

explicitado justifica esse recorte, a partir da implantação do primeiro grupo escolar 

na cidade de Poções e a extinção legal desses grupos no país. Esses depoimentos 

trouxeram para nós uma riqueza de detalhes e percepções sobre a profissão e o 

ensino da matemática, que potencializaram o desenvolvimento de várias categorias 

ou ramificações de análise, às quais apresentamos aqui.   

No âmbito do ensino de matemática lecionada nos grupos escolares de Poções, 

as reminiscências dos depoentes sinalizam consideráveis aspectos da escolha pela 

docência e permanência nela, da feminização do magistério, do usos dos matérias 

didáticos, sobretudo o livro, das reformas educacionais ocorridas no âmbito nacional, 

especificamente o Movimento da Matemática Moderna que, entretanto, todos esses 

fatores, não representaram significativas mudanças nas práticas educativas dos 

professores do município de Poções. 

O estudo nos revelou, por meio das memórias dos professores, aspectos 

relacionados às práticas escolares do ensino da matemática, a formação dos 
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professores e principalmente seus variados motivos de escolha pela docência e o 

processo de escolarização primária no município de Poções.  

Os depoimentos dos professores nos revelam suas motivações, anseios e 

influências para inserção no magistério primário, aliado às necessidades de atender 

as demandas e o modelo de educação nacional como pressuposto para o 

desenvolvimento e o progresso, numa visão de responsabilização da educação ou de 

atribuição a ela de uma significativa parcela de trabalho nesse processo.  

Mesmo com uma sociedade de cunho patriarcalista, onde se quer havia 

iniciativa de ruptura da estrutura social, as contradições eram grandes e, para a 

educação e para os grupos escolares a responsabilização seria maior. Os grupos 

escolares detinham a missão de servir de instrumento para reordenar o sistema 

educacional sem, com isso, interferir ou ameaçar a estrutura social vigente e os 

privilégios da classe dominante. As professoras dos grupos escolares, de modo geral, 

eram instrumentos dessas práticas e a inserção e o ensino da matemática, nesse 

contexto, funcionava como mais um objeto de legitimação dessas premissas.  

Os resultados deste estudo, também indicam, a partir do conjunto de 

informações a inferência sobre a prática das professoras que ensinaram matemática 

nos grupos escolares (1942-1971) levava a oportunização ao aluno em aprender, de 

maneira simplória, as quatro operações fundamentais da matemática, em detrimento 

da geometria. Pelos depoimentos, interpretamos alguns métodos didáticos 

desenvolvidos. 

A predominância do método expositivo, de aulas junto a lousa, de 

centralização na figura da professora, predominante do ensino tradicional, aliado a 

aplicação de atividades de fixação em sala e também para casa. O ensino da 

aritmética era alicerçado no uso da tabuada e da memorização, já a geometria tinha 

pouco espaço no cotidiano das aulas, sendo relegada a segundo plano e praticamente 

não lecionada.  

A análise revelou um conjunto de elementos que isoladamente não são 

capazes de desvelar as indagações e inquietações propostas, mas conjuntamente 

forneceram um leque de oportunidades e caminhos reflexivos para a compreensão 

acima proposta, sendo essa uma importante contribuição, inclusive para a 
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pesquisadora, sua formação enquanto profissional e sua prática diária, que se 

deparou com um universo marcante de aprendizado e de novas potencialidades para 

a constituição e interpretação da história da matemática.  

Há ainda, sem dúvidas, muitas perguntas e dúvidas ainda não respondidas 

mas, diante desse conjunto de elementos, de tais estudos, da coleta dos depoimentos 

e do consequente debruçar sobre sua análise, inferimos que o tema não esteja 

esgotado, porque é amplo e complexo, suscitando maiores estudos, numa 

perspectiva mais profunda. Embora também tenhamos trazido certo ineditismo, 

nesta pesquisa, acerca desses conceitos, principalmente sobre a escolarização 

primária na cidade de Poções, acreditamos que se fazem necessários outros olhares e 

outras perspectivas sobre esse objeto, voltados melhor compreensão da temática 

pesquisada. 
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9. APÊNDICES 

 

Roteiro de Entrevista 

1-Apresentação do pesquisado 

a)Local de nascimento, data; 

b)Locais e época onde estudou; 

c)Locais e época de atuação profissional. 

 

2-Como foi a escolha e ingresso na docência? Como iniciou? Que influências 

sofreu? 

 

a)Como era ser professor em sua época? 

b)Como era visto a profissão de professor na cidade em sua época? 

c)O que era preciso para se atuar no magistério em sua época? Havia algum 

tipo de exigência? Como os professores se tornavam professores? 

 

3-Como eram organizados/ distribuídos e utilizados, por parte dos professores, 

os materiais pedagógicos em sala (livros didáticos e outros)? 

           a) Quais procedimentos e metodologias eram usadas nas aulas de 

matemática? 

           b) Fale um pouco sobre os materiais didáticos que eram utilizados 

 c) Como eram as aulas e a abordagem dos conteúdos? 

d) Sobre as lembranças da carreira e da profissão, o que mais ficou na 

memoria? Quais recordações ainda estão presentes? 

f) Existiam discussões e/ou debates sobre o ensino da matemática entre os 

professores da escola e de ouras escolas? Como se davam? 

e) Como eram as avaliações da aprendizagem? 

f) Existiam discussões e/ou debates sobre o ensino da matemática entre os 

professores da escola e de ouras escolas? Como se davam? 

g) Quais os critérios para a organização do planejamento escolar?     

4-Como você avalia essa entrevista? O que achou de recordar esses momentos de 

sua vida profissional? 
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