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RESUMO 

 

 

Esta dissertação se propõe a estudar como se desenvolveu algumas propostas pedagógicas no 

âmbito do ensino de Matemática, sob os auspícios do Movimento da Matemática Moderna, no 

Centro Educacional de Niterói (CEN), na década de 1970. Há dois eixos guias para nossos 

trajetos: a compreensão de que escola era essa; e como se desenvolveram as ações neste 

período. O questionamento sobre a escola se torna pertinente a partir da mudança no cenário 

educacional brasileiro, na década de 1960, com a LDB – Lei 4.024/61, período de criação do 

CEN, entendendo que neste momento existia uma necessidade de se criar polos de pesquisa 

educacionais nas escolas do ensino básico. A instituição, que em pouco tempo, se tornou 

escola experimental, tinha como pilar filosófico fundamental uma educação em sentido amplo 

e humanista, desenvolvendo, na década de 1970, experiências no âmbito do ensino de 

matemática. Para buscar essa compreensão foi necessário focar nossos questionamentos nas 

propostas pedagógicas matemáticas que foram influenciadas pelos pensamentos daquela 

geração, tal como a pedagogia do belga George Papy. Para tal, foram utilizadas como fonte de 

pesquisa alguns documentos originais do CEN datados na década de 1970, entrevistas com 

ex-professores e coordenadores, alguns deles ainda atuantes na escola, os Cadernos 

Pedagógicos do CEN e artigos da imprensa periódica. Esperamos que este trabalho contribua 

para a compreensão de determinadas ações relacionadas ao Movimento da Matemática 

Moderna no estado do Rio de Janeiro, especialmente, as que se referem a George Papy. Em 

acréscimo a isto, este é o primeiro passo para a constituição de uma historiografia do CEN e 

de suas relações com o ensino da matemática. 

 

 

Palavras-chave: Centro Educacional de Niterói. Movimento da Matemática Moderna. 

História da Educação Matemática. História das Instituições.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation proposes to study how some pedagogical proposals were developed in 

Mathematics teaching, under the auspices of the Modern Mathematics Movement, in the 

Centro Educacional de Niterói (CEN), in the 1970s. There are two guiding axes for our 

courses:  the understanding of what school was and how actions were developed during this 

period.  The questioning about the school becomes pertinent, starting from the change in the 

Brazilian educational scenario, in the 1960s, with the sanction of the 4.024 / 61 Law, the 

creation period of CEN, understanding that at the moment there was a need to create poles of 

educational research in primary schools.  The institution, which soon became an experimental 

school, had as its fundamental philosophical pillar an education in a broad and humanistic 

sense, developing in the 1970s, experiences in the field of mathematics teaching.  To seek 

understanding it was necessary to focus our questions on the mathematical pedagogical 

proposals that were influenced by the thoughts of that generation, such as the pedagogy of the 

Belgian George Papy.  For this purpose, some original CEN documents dating from the 

1970s, interviews with former teachers and coordinators, some of them still active at school, 

CEN Pedagogical Papers and periodical press articles were used as research sources.  We 

hope that this work will contribute to the understanding of certain actions related to the 

Modern Mathematics Movement in the state of Rio de Janeiro, especially those that refer to 

George Papy.  In addition to this, this is the first step towards the constitution of a 

historiography of CEN and its relations with the teaching of mathematics. 

 

 

Keywords: Centro Educacional de Niterói. Modern Mathematics Movement. History of 

Mathematics Education. History of Institutions. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em 1960 foi inaugurado o Centro Educacional de Niterói (CEN), uma escola que tinha 

como uma de suas pretensões ser um polo de pesquisas educacionais de vanguarda no Rio de 

Janeiro, tendo como mantenedora neste primeiro momento a Fundação de Ensino 

Secundário1. Inaugurado com os ensinos secundário e técnico, esta instituição declarava 

missão era a educação de jovens em tempo e maneira integral2. Após a Lei nº 5.962 em 1971, 

é construída uma segunda unidade, em 1972, carinhosamente chamada de CENtrinho, cujo 

um dos objetivos era atender a demanda da educação das séries iniciais do primeiro grau3. 

Mas, o que sabemos sobre esta escola e as experiências vividas em relação ao ensino 

de matemática? 

Na tentativa de compreender o CEN, buscamos localizar os trabalhos já realizados 

sobre este colégio. Assim, foram encontradas três pesquisas envolvendo diretamente o CEN. 

A primeira Dissertação de Mestrado O Centro Educacional de Niterói: uma história de 

experimentação pedagógica, de 2002, de Maria Elisa Penna Firme Pedrosa4; A segunda Tese 

de Doutorado denominada O público, o privado e o ensino fluminense (1954-1970): o caso do 

Centro Educacional de Niterói, de 2010, de Pablo Silva Machado Bispo dos Santos; e a 

terceira, Tornar-se doCENte: uma viagem pelas experiências formativas de professores da 

                                                           
1 Fundação que foi alterada para Fundação Brasileira de Educação (FUBRAE) em algum momento entre a 

década de 1960 e 1970. (ROCHA, 1972). 
2 Entendo a dialética de tempo integral e formação integral, seguindo as palavras da pesquisadora Cavaliere 

(2007) que destaca a importância do turno e o contraturno serem distintos e complementares. Isto é, que 

fossem ofertadas outras opções além das disciplinas escolares típicas – Matemática, Português, Ciências 

Humanas e da Natureza. Assim, entende-se como objetivos do referido contraturno. Cavaliere (2007, p.1016) 

justifica sua ampliação: “(a) ampliação do tempo como forma de se alcançar melhores resultados da ação 

escolar sobre os indivíduos, devido à maior exposição desses às práticas e rotinas escolares; (b) ampliação do 

tempo como adequação da escola às novas condições da vida urbana, das famílias e particularmente da mulher; 

(c) ampliação do tempo como parte integrante da mudança na própria concepção de educação escolar, isto é, 

no papel da escola na vida e na formação dos indivíduos”. 
3 Em 1961, com a homologação da Lei de Diretrizes e Bases, a Educação Básica é dividida em Ensino Primário, 

que pelo artigo 26 era ministrado em no mínimo quatro séries anuais e o Ensino Médio, que prosseguia o 

Ensino Primário e que era destinado ao formação do adolescente, divido em dois ciclos: o ginasial e o colegial 

(BRASIL, 1961). Com a obrigatoriedade de um exame de admissão para ingressar no Ensino Médio, parece 

correto que algumas escolas tivessem turmas preparatórias para este fim. Em 1971, a Lei nº 5962 alterou a 

organização educacional, tornando a obrigatoriedade a partir dos sete anos o ingresso no ensino do 1º grau – 

com duração de oito anos, e o ensino do 2º grau, com duração de três anos. (BRASIL, 1971) 
4 Infelizmente não foi possível ter acesso a essa dissertação. 
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Educação Infantil do Centro Educacional de Niterói de 1980 a 2006, Dissertação de 

Mestrado defendida em 2014, por Ana Cristina Menegaz dos Santos Carpi.5 

O pesquisador Santos (2010), em sua tese de Doutorado, destaca a relação público e 

privado na região Fluminense no período entre 1955 e 1970, tendo o CEN como exemplo. 

Para isso, são utilizadas entrevistas de personagens para a escola no período citado, além da 

análise de diversos documentos do período em destaque. Assim, o pesquisador apresenta 

algumas conexões entre diversos órgãos públicos e personalidades importantes na história da 

escola, tais como Armando Hildebrand6, presidente da Fundação Brasileira de Educação 

(FUBRAE) e Myrthes De Luca Wenzel7, primeira diretora do CEN. Santos (2010) declara 

que a escola era de direito privado, cujo intuito era o desenvolvimento de novos métodos de 

ensino e o suporte para determinadas propostas educativas inovadoras. Ele ainda ressalta que 

no estatuto da FUBRAE era declarado que os objetivos também eram oferecer a oportunidade 

de educação as crianças, jovens e adultos, a promoção de cultura e pesquisa, a ampliação do 

esporte amador, e a capacitação profissional. 

Ao descrever o colégio, Santos (2010) afirma, a partir das falas dos entrevistados, que 

as ações do CEN estavam calcadas na metodologia de Freinet8, desenvolvendo algumas 

atividades pedagógicas voltadas para a ampliação da comunicação e expressão dos alunos e a 

ausência de muros externos. Utilizando a fala de José Luiz Santos9, declara que avaliações 

eram um tipo “ferramenta” de diagnóstico e formativa e menos classificatórias ou de caráter 

terminal. Outra ideia importante que era transmitida pela diretora aos seus professores e se 

emaranhava na filosofia da escola era a importância igualitária entre todas as disciplinas. 

Assim, na definição da situação final dos alunos, as disciplinas escolares tinham um peso 

igual. 

O pesquisador (SANTOS, 2010) afirma que apesar de ter sido fundado em 1960, 

somente em 1964 o CEN conseguiu o status de escola experimental oficialmente. Porém, 

                                                           
5 Pelo escopo temporal escolhido pela autora, não adentraremos nas discussões realizadas deste estudo. 
6 Segundo Santos (2010, p. 40), “Hildebrand é ao mesmo tempo o chefe da Diretoria de Ensino Secundário e 

fundador da entidade mantenedora do CEN, a Fundação Brasileira de Ensino.” 
7 A diretora Myrthes De Luca Wenzel, foi, para muitos, uma profissional de vanguarda. Professora de Geografia, 

licenciada pela faculdade do Distrito Federal (atualmente a Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Também 

foi autora de livro didático e atuou como secretária de Educação do novo Estado do Rio de Janeiro, na década 

de 1970. (LOBO, 2002) 
8 Célestin Freinet (1896 - 1966) foi um pedagogo francês que desenvolveu uma pedagogia que valorizava o 

interesse dos alunos ao realizar as atividades, com intuito de que a aprendizagem tivesse maior significado para 

criança (COSTA, 2013). 
9 José Luiz Santos foi professor de Geografia, entre 1973 e 1984 e diretor do CEN, no início dos anos 2000 

(SANTOS, 2010). 
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desde sua fundação a escola já possuía as características das classes experimentais, tais como 

Gildásio Amado10 (1973) definiu11.  

Outra contribuição da tese realizada por Santos (2010) foi a catalogação de 

documentos encontrados no CEN, datados da década de 1960, que “registram sua trajetória 

institucional” (SANTOS, 2010, p.64). 

Santos (2010) apresenta em seu pós texto uma parte intitulada “ANEXOS”, na qual o 

pesquisador expõe uma listagem de documentos que catalogou. Este material foi encontrado 

na Biblioteca do Senado Federal; no Arquivo do Centro Educacional de Niterói; na Biblioteca 

da FUBRAE e em arquivos pessoais. O critério adotado para selecionar os documentos foram 

a pertinência em relação ao tema e o estado de conservação que permitisse o mínimo de 

leitura. Eles foram classificando como: Documentos institucionais “fundantes” referentes à 

fundação, criação e consolidação da escola e da FUBRAE, além de pareceres do Conselho 

Federal de Educação em referência ao funcionamento do CEN e documentos sobre a relação 

MEC-CEN; Comunicações institucionais externa, com divulgação publicitária e 

relacionamento com outras instituições; e Comunicação institucionais interna que são 

documentos referentes ao cotidiano escolar, o funcionamento administrativo e pedagógicos. 

  A partir da análise documental realizada por Santos (2010) é possível notar uma certa 

sintonia do CEN com algumas discussões sobre o ensino de Matemática que aconteciam na 

década de 1960 e suas relações com a Matemática Moderna. Havia nessa época, na década de 

1960, discussões sendo realizadas por diversos grupos sobre o Movimento da Matemática 

Moderna, como constatou Soares (2001), sendo o Centro Educacional de Niterói um deste 

polos. Com isto, os documentos organizados por Santos (2010) já mostram uma escola 

interessada na nova metodologia para o ensino da matemática. Diversos comunicados entre a 

escola e a FUBRAE discutem a necessidade de reflexões sobre a reforma do ensino dessa 

disciplina, tais como a criação de uma apostila ou cursos para atualização pedagógica para 

professores, fossem da escola ou de fora dela. Acredito que tais fatos, contribuíram para que 

em 1969, Myrthes Wenzel tenha convidado o professor Arago de Carvalho Backx12 para 

ministrar no CEN, um curso para os professores de matemática da escola sobre a matemática 

moderna. 

                                                           
10 Gildásio Amado foi diretor do Ensino Secundário no final da década de 1950 (LIRA, 2010) 
11 No capítulo 2 será abordado mais um pouco sobre isso. 
12 No capítulo 3 será abordado, em parte, a trajetória do professor Arago até o CEN.  
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Tais fatos motivaram as seguintes reflexões: como se desenvolveram as ações do 

Movimento da Matemática Moderna no CEN e como atuaram alguns agentes? 

Sobre a relação entre o ensino de matemática e o CEN, temos como ponto de partida a 

dissertação de Soares (2001). O CEN, como uma de suas ações como escola experimental, 

desenvolveu, na década de 1970, algumas atividades pautadas pelos princípios do Movimento 

da Matemática Moderna (MMM) e as propostas George Papy. 

O trabalho de Soares (2001) não trata especificamente das experiências no CEN. Sua 

pesquisa apresenta um quadro geral do MMM, tanto em nível mundial quanto no Brasil, 

destacando as particularidades sobre o estado do Rio de Janeiro e da Guanabara. A 

pesquisadora, então, apresenta uma parte do cenário político-educacional brasileiro, buscando 

com isso compreender determinados marcos entre as décadas de 1930 e 1960. Ela apresenta 

seu argumento declarando que muitos educadores estavam em ampla discussão sobre os 

caminhos que a educação brasileira deveria seguir. Tais reflexões culminariam com a criação 

das leis de diretrizes e bases. Neste cenário, Soares (2001) também se dedica especificamente 

ao Movimento da Matemática Moderna no Brasil. Observa-se o destaque dado aos congressos 

realizados nas décadas de 1950 e 1960, que possuíam momentos de discussões das 

necessidades da reformulação do programa de matemática no país. Para a pesquisadora, no 

período de 1966 e 197013 é iniciada uma nova etapa para o movimento, quando o grupo 

paulista GEEM – Grupo de Estudos do Ensino de Matemática – começou a organizar cursos 

influenciados por George Papy, Fréderique Papy e Zoltan Paul Dienes (SOARES, 2001, 

p.86). 

Sobre o estado do Rio de Janeiro, Soares (2001) destaca as seguintes instituições e 

suas relações com o MMM: O Colégio Pedro II; O Colégio São Bento; O Centro Educacional 

de Niterói; e O Colégio Estadual André Maurois. 

Quanto ao nosso interesse, a pesquisadora apresenta um pequeno estudo acerca da 

relação entre o CEN e o Movimento da Matemática Moderna. Assim, a partir de artigos em 

periódicos da época e de algumas entrevistas, foram apresentadas as principais ações dos 

professores Arago de Carvalho Backx e José Guilherme Barbosa. Tem-se, portanto, um 

                                                           
13 Existe também a dissertação, O Movimento da Matemática Moderna no Brasil - o caso do Colégio de São 

Bento do Rio de Janeiro – de Leticia Maria Ferreira da Costa, defendida no ano de 2014 que complementa os 

trabalhos realizados por Soares (2001) no que tangencia as práticas realizadas por Dom Ireneu no período de 

Matemática Moderna sob influência de George Papy. 



19 
 

panorama do que aconteceu em relação às experiências pedagógicas no CEN, durante a 

década de 1970. 

Na entrevista concedida à Soares (2001), Arago Backx conta que suas experiências 

realizadas no CEN estavam pautadas em seu aprendizado nos dois anos em que foi bolsista da 

CAPES no Centro Belga de Pedagogia da Matemática (CBPM), período em que teve contato 

com os professores George Papy e Frédérique Papy. Soares (2001) destaca também, que 

Arago Backx esteve à frente de uma mesma turma, desde a admissão, equivalente ao atual 5º 

ano do ensino fundamental, até o terceiro ano no então segundo grau, tendo assim oito anos 

de experiencias. Neste processo, suas ações estavam pautadas na coleção Mathemátique 

Moderne, do professor George Papy. (SOARES, 2001)  

Outro professor apontado como pilar no processo pedagógico é José Guilherme 

Barbosa. A partir de seu relato, no periódico do GEPEM, Soares (2001) informa como foram 

conduzidas as experiências realizadas. É pertinente notar que, diferente do professor Arago, 

José Guilherme não teve uma preocupação em fixar sua posição apenas a metodologia de 

George Papy. O professor José Guilherme descreve que, depois de encontros realizados com o 

Grupo de Estudos de Ensino de Matemática de Porto Alegre (GEEMPA) e o professor Zoltan 

Dienes, optou por mudar sua metodologia, por entender que havia melhor espaço para o 

entendimento do aluno. Em ambos os casos, Soares (2001) apresenta a lista de conteúdos que 

foram ministrados por cada professor em sua experiência. 

Dito isto, esta dissertação é, portanto, motivada por um desejo de compreender o 

CEN e suas propostas para o ensino da matemática a partir das perspectivas que me foram 

possíveis. O recorte temporal, a década de 1970, foi escolhido, pois nessa época aconteceram 

as experiências mais sistematizadas no ensino da matemática relacionadas ao MMM, sendo 

uma delas no CENtrinho, com turmas das séries iniciais do primeiro grau. 

Por fim, cabe citar que a compreensão desse processo no CEN transcende a vontade 

acadêmica, pois a história da escola se entrelaça com a minha vida pessoal. Meus pais foram 

alunos das primeiras turmas da escola, durante a década de 1960. Eu, também sou ex-aluno e 

estudei de 1993, na antiga terceira série do primeiro grau, até 2001, quando finalizei meus 

estudos na escola básica, no terceiro ano do Ensino Médio. Em tempos de graduação fui 

monitor do professor Arago Backx. Hoje sou professor da escola e atuo nos Ensinos 

Fundamental II e Médio. Portanto, estou no CEN há pelo menos vinte e cinco anos, entre ser 

aluno, estagiário e professor. Ao longo desse um quarto de século na escola venho aprendendo 
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a mudar as minhas lentes, tentando compreender cada nova etapa de maneira diferente, 

buscando as novidades desses contextos a minha volta. 

 

1.1 Objetivos e os caminhos trilhados na pesquisa 

 

Este estudo tem por objetivo apresentar um mapeamento e uma apresentação das 

experiências do ensino de matemática nas décadas de 1970 no CEN. Foram utilizadas fontes 

de diferentes naturezas: depoimentos orais, documentos oficiais, artigos e da impressa 

periódica. Apesar de existirem referências à materiais anteriores à década de 1970, observou-

se a existência de iniciativas sistematizadas relacionadas a Matemática Moderna nessa 

década.  

Nesse percurso, consideram-se dois eixos norteadores: (i) a natureza do CEN como 

uma escola experimental; (ii) a atuação de determinados professores e suas relações com as 

propostas do Movimento da Matemática Moderna. 

As origens do CEN como escola experimental torna-se um eixo de grande 

importância para compreender, a partir das narrativas e dos documentos localizados, como se 

desenvolveu as experiências no ensino da matemática na década de 1970. Tais práticas não 

podem ser tratadas de maneira isolada dessa gênese, considerando apenas como contexto o 

movimento de renovação do ensino dessa disciplina. Por exemplo, a atuação do professor 

Arago Backx, já referenciado na historiografia, não se deu de maneira afastada das propostas 

pedagógicas do CEN. Em nosso percurso, este eixo surgiu logo no início da investigação, pois 

se fazia necessário entender uma experiência de oito anos que teve centralidade em um 

professor pesquisador com vivência internacional. Consideramos que este eixo norteia o 

trabalho, pois a expansão do colégio na década de 1970 também tem por base os princípios de 

sua origem. 

O segundo eixo relaciona-se inicialmente com os primeiros materiais que foram 

localizados. As experiências relatadas em Soares (2001) e os textos produzidos pelos 

professores do CEN motivaram um percurso pelos agentes. Apesar de perceber o CEN como 

um projeto orgânico e não individualizado, é fato que alguns personagens deixaram marcas. 

Além disso, cabe citar que o envolvimento como professor desta instituição me levou a essas 

pessoas.  
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Quanto às fontes impressas, além das pesquisas citadas, foram utilizados documentos 

oficiais da escola, como o Plano Pedagógico do CEN (ROCHA, 1972); artigos dos Cadernos 

Pedagógicos do CEN, periódico editado a partir de 1972; e reportagens da imprensa periódica. 

É necessário citar também que foram realizadas entrevistas em um movimento de constituição 

de fontes para que pudéssemos criar uma rede de diálogos. Foram feitas quatro entrevistas 

com ex-professores e ex-coordenadores da escola. Todas as entrevistas foram realizadas em 

201714. 

Sobre o movimento realizado ao planejar as entrevistas para esta pesquisa, ele seguiu 

um caminho semelhante ao que Garnica (2003) sugere: uma seleção dos possíveis depoentes; 

depois a marcação das entrevistas gravadas, ressaltando que estas gravações constituem o 

documento-base da pesquisa; a transcrição15; a legitimação (o retorno aos depoentes para 

conferência do texto), seguida da solicitação da autorização para fins acadêmicos da 

entrevista/transcrição; e por fim, a análise das transcrições propriamente dita. 

As entrevistas aconteceram ao longo do segundo semestre do ano de 2017, como já 

citado, sendo entrevistados antigos funcionários da escola: o professor, Arago Backx, um dos 

principais personagens das experiências envolvendo a Matemática Moderna no segundo ciclo 

do ensino secundário; o assessor da direção Renato Rocha16, um dos idealizadores e relatores 

do Plano Pedagógico da escola, em 1972;  e as ex-professoras17 do primeiro segmento, Daisy 

Pinheiro e Claudia Amorim, ambas professoras fundadoras do CENtrinho, a unidade de 

Educação Básica para o primeiro segmento do hoje Ensino Fundamental, fundada em 1972. 

A primeira entrevista, então, foi realizada com o professor Arago de Carvalho Backx, 

em seu apartamento. Tendo um caráter completamente diferente das seguintes, pois sendo a 

primeira, havia um nervosismo natural. É valido dizer que ao longo da entrevista, diversas 

                                                           
14 Todos os entrevistados assinaram um termo de consentimento autorizando o uso de trechos e informações 

nesta pesquisa. 
15 Garnica (2003, p. 32) diferencia transcrição e textualização, afirmando que o primeiro é a passagem da 

oralidade para o registro escrito, e que é possível “uma ‘limpeza’ nas frases originais, diminuindo lapsos 

verbais, incorreções gramaticais e vícios da linguagem oral.” A segunda, “é o momento em que o pesquisador 

transforma mais radicalmente a transcrição, reordenando cronologicamente as informações e constituindo um 

texto coeso, pleno, sem os momentos de perguntas e respostas, assumindo para si a primeira pessoa do 

narrador. A textualização é um texto do historiador que respeita os dados do depoimento, mas está 

essencialmente alterado em seu estilo. Cabe citar que não trabalhamos na produção da textualização, mas 

consideramos importante deixar marcada essa diferenciação. 
16 Matemático de graduação, nunca atuou em sala de aula ou pesquisa, Rocha (2017) se recorda do tempo em 

que antes do CEN trabalhou no IBGE, no Jornal do Brasil e na revista Branca, como revisor. Ele também 

acompanhou a professor Myrthes em seu período no Secretária Estudual de Educação.  
17 É válido destacar que elas também foram fundadoras do CENtrinho, sendo professoras das primeiras turmas 

que lá estudaram. 
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perguntas surgiram além das que foram elaboradas previamente. É importante notar que 

houve um momento de retorno para a conferência do texto. Esta etapa é prevista por Garnica 

(2003, p. 33), pois “os depoentes têm pleno direito a suas memórias.” 

Ainda no segundo semestre de 2017, consegui em uma rede social o contato de Inês 

Rocha18, filha de Renato Rocha, ex-aluna da escola e irmã de um dos ex-alunos participantes 

da experiência do professor Arago. A partir do breve contato explicando quem eu era e qual 

era meu objetivo, consegui o contato do ex-assessor. Percebi a disposição, e felicidade da 

família em me receber e no auxílio deste caminho para pesquisa. Os filhos de Renato 

solicitaram, então, as perguntas das entrevistas para tentarem auxiliar no processo de 

“reconstrução” dos fatos. Houve também um pedido para que as perguntas fossem mais 

amplas e não tão focadas no ensino de matemática, sem tantas minúcias. Optei, por conta 

disso, que essa entrevista fosse ampla e sem qualquer tipo de guia. Fui para a conversa, em 

seu apartamento, aberto para tentar, a partir das recordações, compreender algumas das 

minhas inquietações. 

Outra entrevista foi feita com Claudia Amorim. A escolha de Claudia para participar 

das entrevistas foi por indicação de antigos colegas de CEN, quando descobri que a 

orientadora era uma das fundadoras da unidade CENtrinho, em 1972. Aceito o convite, sua 

entrevista aconteceu, semanas depois, em sua sala de orientação do CEN. A entrevista foi um 

modelo aberto, um diálogo sobre as origens da escola e suas experiências iniciais. Ao 

introduzir assuntos relativos ao ensino de matemática, Claudia me indicou sua amiga, Daisy 

Pinheiro, pois acreditava que uma conversa com ela poderia ser de grande valia, já que esta 

professora tinha estado a frente de experiências com a metodologia de Papy, no CEN.  

O contato com Daisy Pinheiro foi feito por intermédio de sua filha, Denise 

Pinheiro19. A entrevista foi marcada na própria escola, na biblioteca do primeiro segmento, 

também seguindo um roteiro mais amplo com poucas perguntas pré-estabelecidas, ideia 

semelhante à entrevista com Renato Rocha e Claudia Amorim.  

Um fato comum a todas as entrevistas foi a cooperação dos entrevistados, com 

relação ao tema e a busca por novos olhares, indicando novas pessoas para conversar. Ao 

entrevistar o professor Arago foram sugeridos outros personagens importantes para a 

                                                           
18 Consegui também o contato do outro filho de Renato Rocha, aluno da turma experimental de Arago. Optei por 

não os entrevistar, pois não haveria tempo hábil. 
19 Denise também é ex-aluna, umas das primeiras turmas do CENtrinho, atualmente é bibliotecária do Ensino 

Fundamental I e do Ensino Infantil do CEN. 
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construção de uma história do ensino de Matemática do CEN nas décadas de 1970. Renato 

Rocha questionou se eu já tinha localizado “o mestre Arago”, afirmando que era 

imprescindível uma conversa com aquele professor para um melhor entendimento do ensino 

de matemática. Claudia Amorim também sugeriu determinados nomes e observou-se uma 

certa intersecção com alguns personagens indicados por Backx. O nome de Dayse e de Renato 

surgiu pela própria orientadora, fosse no momento da entrevista ou em alguma conversa de 

recreio. Infelizmente não foi possível entrevistar a maioria dos nomes sugeridos. 

Foi interessante perceber uma rede de colaboradores, tal como Melillo (2018, p.88) 

descreve em sua pesquisa: “ao contatar um sujeito, algumas vezes eu recebia notícias ou 

conseguia informações sobre como contatar outros sujeitos, na chamada ‘rede de 

colaboradores’”  Sobre isso, ela se apoia no pesquisador Antonio Garnica (2007) para explicar 

um pouco melhor essas redes: 

[...] dado que o tema faz parte de uma determinada comunidade, é usual que um 

depoente lembre-se de (e sugira) nomes de outros possíveis depoentes. Caberá ao 

pesquisador registrar essas indicações e fazer os contatos necessários, explicitando 

claramente a cada colaborador (e isso é parte essencial da ética de um trabalho de 

História Oral, ou de qualquer trabalho de pesquisa que use como recurso a 

narrativa de colaboradores) a natureza da pesquisa e os encaminhamentos exigidos 

pelo método (os procedimentos a serem implementados na investigação). 

(GARNICA apud MELILLO, 2018, p. 88) 

Para auxiliar na compreensão das propostas do CEN, a Matemática Moderna e 

alguns personagens importantes, utilizei também a imprensa periódica. Assim, perguntas 

impulsionaram minha busca: “Como o CEN era visto por parte da sociedade?” “Quem eram 

seus personagens?” “Quais eram as atividades oferecidas para os professores?” Foram muitas 

perguntas para tentar encontrar o máximo de informação possível no site da Hemeroteca 

Digital, utilizando os filtros referentes as décadas de 1950, 1960, 1970. Vale ressaltar que 

parte do trabalho aqui foi facilitado, pois um dos professores de História do CEN, Nelson 

Ricardo, já tinha realizado o trabalho de organização dessas fontes. 

Vale notar que o uso da imprensa periódica em pesquisas historiográficas vem 

crescendo ao longo das últimas décadas, como Melillo (2018, p. 59) confirma: “os jornais 

demoraram a ser reconhecidos como fontes adequadas para as pesquisas, de modo que, ainda 

na década de 1970, poucos trabalhos lançavam mão desse recurso.”  

O cruzamento dessas fontes é uma tarefa complexa. Nesse sentido, é importante 

destacar que ao longo de uma produção desta natureza se faz necessário estar atento a alguns 
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elementos e reflexões historiográficas para a confecção de uma rede de relações que envolve 

uma instituição escolar e seus agentes.  

Em particular, como Saviani (2005) nos aponta, entendemos a escola como um local 

que contribui para a construção do conhecimento e como meio social. Dessa forma, 

corroboramos com a reflexão de Gatti Júnior (2007), que compreende que as instituições 

escolares são objetos complexos quando se referem aos espaços temporais, a pedagogia e a 

organização. A partir de Magalhães (apud GATTI JUNIOR, 2007), destacam-se: “[locais] 

arquitetados e desenvolvidos a partir de quadros socioculturais, [ou seja,] relacionam 

elementos materiais e humanos, mediante papéis e representações diferenciados, entretecendo 

e projetando futuro(s), (pessoais), através de expectativas institucionais.” (MAGALHÃES 

apud GATTI JUNIOR, 2007).  

Os pesquisadores Nosella e Buffa (2009) definem que é possível estudar a história de 

uma instituição a partir de sua cultura escolar, e que tal fato seria uma possível categoria de 

análise. Com efeito, ao utilizar a expressão cultura escolar, percebendo-a como uma categoria 

ampla, usá-la é compreender a pluralidade de opções: 

[...] o contexto histórico e as circunstâncias específicas da criação e da instalação 

da escola; seu processo evolutivo: origens, apogeu e situação atual; a vida da 

escola; o edifício escolar: organização do espaço, estilo, acabamento, implantação, 

reformas e eventuais descaracterizações; os alunos: origem social, destino 

profissional e suas organizações; os professores e administradores: origem, 

formação, atuação e organização; os saberes: currículo, disciplinas, livros 

didáticos, métodos e instrumentos de ensino; as normas disciplinares: regimentos, 

organização do poder, burocracia, prêmios e castigos; os eventos: festas, 

exposições, desfiles e outros. (NOSELLA E BUFFA apud SANFELICE, 2008, p. 3 

e 4) 

Cultura é algo muito particular, com uma prática social própria e única, Silva (2006, 

p. 202) ao abordar este tema, considera que “[...] parece não haver inconvenientes em 

considerar a escola como uma instituição com cultura própria.” Nesse sentido, compactuo 

com os pensamentos de Julia (2001), que define cultura escoar como o funcionamento interno 

da escola e  

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 

inculcar, e 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 (finalidades 

religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização) (p. 10).  

Além disso, ainda segundo Julia (2001), é válido notar que tal conjunto pode variar 

segundo as épocas e que não se pode estudar este tema sem uma análise das relações tanto 
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conflituosas quanto pacíficas que ela mantém, em relação ao seu período histórico (JULIA, 

2001, p.10). 

Tais reflexões se unem aos pensamentos que Silva (2006), ao citar Viñao Frago ao 

conceber a cultura escolar 

[...] como aquele conjunto de práticas, normas, ideias e procedimentos que se 

expressam em modos de fazer e pensar o cotidiano da escola e, esses modos de 

fazer e de pensar – mentalidades, atitudes, rituais, mitos, discursos, ações – 

amplamente compartilhados, assumidos, não postos em questão e interiorizados, 

servem a uns e a outros para desempenhar suas tarefas diárias, entender o mundo 

acadêmico-educativo e fazer frente tanto às mudanças ou reformas como às 

exigências de outros membros da instituição, de outros grupos e, em especial, dos 

reformadores, gestores e inspetores (VIÑAO FRAGO apud SILVA, 2006, p. 204). 

Outro ponto que deve ser destacado é a importância das entrevistas para a 

compreensão de alguns cenários. Segundo Melillo (2018),  

[...] a oralidade permite recuperar aspectos que não encontramos em documentos 

de outra natureza: acontecimentos pouco esclarecidos ou nunca evocados, 

experiências pessoais, impressões particulares, informações não registradas na 

forma escrita. (p. 67). 

Tais reflexões nos levam a outro processo, como destacado por Garnica (2003): 

[...] analisá-la [a entrevista] é, tomando-a como um texto, esquadrinhar as múltiplas 

perspectivas que, no caso da História Oral, os depoimentos permitem perceber. É 

retraçar cenários, dar-lhes contorno à luz do presente, dialogar com dados, perceber 

tendências no que se altera e no que permanece (GARNICA, 2003, p. 33). 

Garnica (2010), em outro momento, considera também que o uso da História Oral 

pode ser utilizado, apenas, para a constituição de fontes, porém ressalta que ao ser utilizada 

como metodologia de pesquisa ela  

[...] envolve a criação da oralidade compromete-se com análises coerentes com sua 

fundamentação (que pode envolver ou não procedimentos usados em outros tipos 

de pesquisa). O diferencial é essa “criação intencional” de fontes a partir da 

oralidade e a fundamentação que se estrutura para essa ação (GARNICA, 2010, p. 

293). 

Vale, portanto, ressaltar que não há confusão entre a memória e a própria história, já 

que os depoimentos podem ocasionar certas lacunas, e que em alguns casos provocados 

ativamente pelo depoente, porém em outros são devido ao próprio tempo. Para Le Goff 

(1996):   

[...] o que sobrevive [da memória coletiva, ou sua forma científica, a história] não é 

o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas 

forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer 
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pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores 

(p.535). 

 Entende-se, portanto, que “as fontes são registros de memórias, de vivências 

subjetivas, e para que tais registros participem de um projeto propriamente historiográfico, 

vários outros cuidados devem ser tomados” (GARNICA, 2010, p. 295). Ainda sobre este 

mérito, Garnica (2003) ressalta que os “[depoimentos são de certa maneira] pontilhados de 

fantasias, utopias e crenças” (GARNICA, 2003, p. 37).  

 

1.2 A Estrutura do Trabalho  

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. Este primeiro capítulo apresenta 

um preambulo das questões sobre as nossas motivações, reflexões teórico-metodológicas e 

introduz os questionamentos iniciais da pesquisa. O capítulo final é o encerramento e uma 

breve volta aos tópicos da pesquisa. 

É possível afirmar que o capítulo 2 abrange a necessidade de tentar explicar as 

propostas que estão na base da criação do CEN como escola experimental. Este fato nos 

motivou a buscar uma compreensão do que eram as classes experimentais, que mais tarde 

foram ampliadas para escolas e cursos experimentais, e como algumas lideranças, como 

Gildásio Amado – diretor do Ensino Secundário – defendiam sua concepção e 

implementação. Também é neste capítulo que procuramos inventariar algumas ações que 

aconteceram na escola, nas primeiras décadas, como o estudo dirigido, os clubes pedagógicos, 

as reuniões periódicas dos professores e a criação dos Cadernos Pedagógicos. Igualmente é 

explicada a necessidade da criação de outra unidade, carinhosamente chamada de CENtrinho, 

por conta das alterações na LDB, em 1971.  

No capítulo 3, há o destaque na trajetória do professor Arago de Carvalho Backx até 

sua chegada no CEN. Outro tópico desenvolvido no capítulo reflete como Papy progrediu 

com suas experiências na Bélgica e um panorama das conferências ministradas pelo professor 

belga no Brasil, utilizando para isso alguns noticiários da impressa. Neste capítulo, encontra-

se também o relato das experiências vividas pelos professores José Barbosa e Eduardo 

Quadra. 

No capítulo 4, é destacado a experiência realizada no CENtrinho, tendo a 

coordenação da professora Thereza Regina Werneck Richa e os preceitos pedagógicos de 
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Frédérique Papy. A partir das memórias de uma das professoras daquele período, Daisy 

Pinheiro, são apresentadas algumas propostas metodológicas utilizadas: os blocos lógicos, as 

réguas cuisinare e o minicomputador de Papy. Também foi possível apresentar brevemente as 

principais referências bibliográficas utilizadas ao longo desta experiência, tanto para consulta 

do professor, quanto para exercícios dos alunos.  

No capítulo 5 serão apresentadas as considerações finais do trabalho. 
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2 A CRIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE NITERÓI 

 

2.1  Um breve panorama das ações experimentais como política educacional. 

 

Em 02 de fevereiro de 1960, a partir do jornal o Fluminense, Torres (1960a) 

apresentava para a cidade Niterói, à época, capital do estado do Rio de Janeiro, uma escola 

com pretensões a ser um “moderno centro educacional, “com “métodos revolucionários para a 

educação dos alunos” e à realização de pesquisas educacionais sobre o ensino secundário. Em 

19 de abril de 1960, o Centro Educacional de Niterói (CEN) é fundado pela Fundação de 

Ensino Secundário, que mais tarde iria ser chamada de Fundação Brasileira de Educação 

(FUBRAE). Segundo Santos (2010, p. 68), a escola era “uma entidade de direito privado, 

voltada para o desenvolvimento de novas metodologias de ensino e apoio a propostas 

educativas inovadoras.”. A sua inauguração é marcada pela presença de diversos membros da 

política nacional, tendo a presença do Governador do estado do Rio de Janeiro e seu vice, do 

Prefeito de Niterói, do Secretário de Educação e Cultura do estado do Rio de Janeiro, do 

presidente da Fundação de Ensino Secundário, além de outros dignitários da esfera estadual e 

federal, como representantes do Ministério de Educação (TORRES, 1960b). À frente de sua 

direção estava a professora Myrthes De Luca Wenzel. 

O CEN é concebido em um momento em que a sociedade educacional ansiava por 

reformas. De certa maneira, era uma tentativa de ruptura com a tradição escolar vigente do 

momento, já que pelas reflexões iniciais de Romanelli (2016), em países cuja tradição escolar 

que tivessem um comportamento social favorável aos interesses de uma elite econômica, 

dificilmente o período próximo a industrialização20 haveria mudanças nos interesses da 

sociedade como um todo. Talvez por isso, que “os anos entre 1950-1960 foram momentos da 

política educacional brasileira, caracterizados sobretudo pelas tensões deflagradas entre 

grupos que almejavam a hegemonia, notadamente no que diz respeito à formulação e 

condução dessas políticas.” (SANTOS, 2010, p.39). Um dos principais líderes da Diretoria do 

Ensino Secundário do MEC, Gildásio Amado, acreditava que uma parte do Ensino 

Secundário estava preso a um caráter de preparação para as faculdades, e que necessitava de 

                                                           
20 Romanelli (2016, p. 54) escreve que o governo Dutra, que seguiu ao de Getúlio Vargas, foi uma tentativa de 

retomar antigas posições quanto ao papel do Estado no desenvolvimento industrial. A pesquisadora continua 

seu argumento afirmando que a caracterização do governo de Juscelino Kubitschek é a do 

desenvolvimentismo, no qual “acentua-se a implementação da indústria pesada no Brasil” (p. 46). 
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modificações (AMADO, 1973). Isto significava que “a estrutura rígida e tradicional do ensino 

secundário brasileiro, formatada pela Lei Orgânica do Ensino Secundário [de 1942] no 

apogeu da ditadura estadonovista, passasse a ser flexibilizada e modernizada por iniciativas 

em diferentes instâncias educativas” (ROSA; DALLABRIDA, 2016, p. 261). Apesar de um 

ajuste dos programas de ensino em 1951, a estrutura implantada em 1942, só alterada na 

década de 1960 com a LDB21.  

No cenário educacional, ocorreu um debate anterior a LDB, no qual se buscavam 

exatamente as bases e os direcionamentos para a educação nacional22. Desse debate nos 

interessam as discussões mais específicas sobre as escolas e classes experimentais.  

A fim de registro, a Lei de Diretrizes e Bases – nº 4.024/61 foi homologada pelo 

então presidente João Goulart no fim de 1961, tendo dois artigos específicos que nos 

interessam, pois são aqueles que permitem às escolas, tais como o CEN, apresentarem o 

caráter de experimentais. O primeiro é o artigo 44, que assume que "O ensino secundário 

admite variedade de currículos, segundo as matérias optativas que forem preferidas pelos 

estabelecimentos" (BRASIL, 1961). O segundo, o artigo 104, admite explicitamente as classes 

experimentais.  

[...] permissão da organização de escolas experimentais, com currículos, métodos e 

períodos escolares próprios, dependendo o seu funcionamento para fins de validade 

legal da autorização do Conselho Estadual de Educação, quando se tratar de cursos 

primários e médios, e do Conselho Federal de Educação, quando de cursos 

superiores ou de estabelecimentos de ensino primário e médio sob a jurisdição do 

Governo Federal (BRASIL, 1961). 

Acerca das ações experimentais23, Ferreti (1980) entende que o campo pedagógico 

                                                           
21 Portaria n.966, de 2 de outubro de 1951, publicada no Diário Oficial de 26 de novembro de 1951. 
22Havia neste período uma disputa nos aspectos ideológicos acerca do direcionamento que a educação deveria 

tomar. A primeira versão do que viria a ser a LDB, em 1947, foi engavetada por quase 10 anos, por Gustavo 

Capanema, devido motivações relacionadas com questões ideológicas e pedagógicas. Ele acreditava em um 

ensino que seguia para dois caminhos diferentes, um voltado para os estudos e outro para o trabalho, além de 

defender uma unidade nacional, concentrada e absorvente, onde o Governo Central deteria todos os poderes e 

tudo que não fosse estritamente relacionado à educação administrativa local deveria estar sob a tutela do 

Estado. O primeiro projeto seguia uma outra direção, se aproximando mais dos pensamentos dos pioneiros, 

sendo liderado por Anísio Teixeira (AMADO, 1973, p. 75-76). Segundo Soares (2001) é válido destacar que 

em 1959, tornou-se público o “Manifesto do Educadores Mais Uma Vez Convocados” que tinha seus alicerces 

de pensamentos os ideais do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” de 1932, tendo uma de suas 

propostas a existência de duas redes de ensino, a particular e a pública, tendo o Estado apenas a 

obrigatoriedade de recursos para a segunda. Tal fato, era para Amado (1973) uma das principais disputas. 
23 Acerca do conceito de experimental, corroboramos com Santos (2010), e seguimos por dois caminhos. No 

primeiro momento entendemos como o tradicional experimento científico controlado, a partir de observações, 

registros e verificação dos fatos. O segundo caminho é o experimental como uma questão de inovação. Ferreti 

define inovação como “introdução de mudanças em um objeto de forma planejada visando produzir melhoria 

no mesmo” (1980, p.56). 
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vivenciou uma série de propostas desenvolvimentistas durante as décadas de 1950 até 1980, 

nas quais muitas delas estavam para o pesquisador no “rastilho do modismo”, sendo a adoção 

feita de maneira “cega” aos procedimentos considerados inovadores, sem que houvesse uma 

alteração no âmbito fundamental do processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, o 

autor também percebe que existiram muitos casos de real inovação, com a introdução de 

mudanças nas práticas escolares de forma planejada com perspectivas a melhorias, buscando 

solucionar problemas do cotidiano escolar, ao obter soluções em experimentos e pesquisas 

pedagógicas.  

Warde e Ribeiro (1980) afirmam que nas décadas de 1950 e 1960, se intensificaram 

as experiências nas classes inovadoras, principalmente no ensino secundário. Essa ideia é 

corroborada por Santos (2010), que identifica na década de 1950 um maior movimento de 

ações intervencionistas nas questões relativas às classes experimentais, tendo como exemplos, 

a “Campanha de Criação de Ginásios Experimentais” e a “Campanha de Criação de Escolas 

Experimentais”. Outra ação desta época foi a “Campanha Aperfeiçoamento e Difusão do 

Ensino Secundário” (CADES) do Ministério da Educação e ao comando de Armando 

Hildebrand24. A CADES tinha como um de seus “objetivos modernizar os currículos e 

programas de ensino dos ginásios, aparelhar e atualizar a infraestrutura dos mesmos até então 

existentes e modificar os padrões formativos dos professores secundários” (PINTO, 2008 

apud SANTOS, 2010)25. Outra estratégia de destaque da campanha foi a publicação da 

Revista Escola Secundária, com abrangência nacional, entre o período de 1957 e 1963, 

responsável em “difundir as realizações da CADES, especialmente no que concerne a 

experimentos pedagógicos bem-sucedidos no que tange à formação de professores” 

(SANTOS, 2010, p.40). Por exemplo, em 1958, a redação da Revista Escola Secundária 

apresentava uma reflexão, considerando que, para a época, o Brasil poderia ser visto como 

“atrasado” em relação à inovação e experiências educacionais (ROSA E DALLABRIDA, 

2016). 

[...] o Brasil era talvez o único país do mundo em que a ‘experimentação’, no 

ensino de nível secundário, era absolutamente vedada por lei. Em todos os demais 

países, a experimentação, em maior ou menor escala, foi sempre considerada como 

de vital importância para a revisão e atualização dos currículos e métodos em voga, 

                                                           
24 Em Santos (2010), é apresentado que Armando Hildebrand, em 1954, cria a Fundação Brasileira do Ensino 

Secundário, setor responsável pela criação do CEN. 
25 Para maiores informações: Pinto, Diana Couto. Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 

Secundário: Uma trajetória bem-sucedida? In: Mendonça, Ana Waleska Pollo de, XAVIER, Libânia Nacif. Por 

uma Política Nacional de Formação de Professores: O INEP nos anos de 1950 – 1960. Brasília: MEC/INEP, 

2008. 
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confiando-se à competência e ao senso de responsabilidade dos educadores a tarefa 

de explorar novas modalidades e melhores possibilidades de aprimorar o ensino 

secundário, tornando-o mais adaptado às realidades humanas e sociais, mais eficaz 

e rendoso para os alunos individualmente e para a sociedade (A redação, 1958, p. 5 

apud ROSA; DALLABRIDA, 2016, p. 265). 

O fato é que nesta época, principalmente depois que o projeto para que as diretrizes e 

bases nacionais voltassem a serem discutidas, entre 1957 e 1961, as reflexões sobre a 

necessidade de escolas que pudessem ter mais liberdade em determinados aspectos 

curriculares, ou acerca de suas disciplinas começou a tomar mais volume. Amado (1973) 

relata que essa concepção teve, inicialmente, o nome de classes experimentais, “tomando 

mais corpo” às discussões em 1957. 

Essas classes tinham nas classes nouvelles francesas o seu ponto de partida. A versão 

francesa possuía um currículo com um núcleo comum, como francês, história e geografia, 

uma língua viva, ensino científico (matemática e ciências naturais), atividade práticas e 

artísticas. Assim, o aluno teria algumas disciplinas obrigatórias e outras complementares e 

facultativas. Além disso, havia algumas disciplinas que dependiam do estabelecimento de 

ensino e que o aluno poderia escolher como a iniciação em técnicas industriais, comerciais ou 

agrícolas (AMADO, 1973). Algumas normas pedagógicas que caracterizam as classes 

francesas eram as turmas com 25 alunos, redução na 1ª e 2ª séries do número de professores, e 

uma hora semanal para conselhos de classes ou coordenação de atividades diversas, 

envolvendo materiais e métodos ativos para os professores e o estímulo ao trabalho em grupo. 

(AMADO, 1973). 

Defensor dessas novas classes, Gildásio Amado escreve uma carta, publicada na 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, número 72, em 1958, para expor os motivos para 

a criação e a ampliação das classes experimentais no Brasil. Nessa carta, Amado (1958) 

apresenta para o então ministro da Educação e Cultura, que o objetivo das “classes 

experimentais era ensaiar a aplicação de novos métodos pedagógicos e processos escolares, 

bem como de tipos de currículo compatíveis com a legislação da época do ensino secundário” 

(p.73). Ele, ainda, afirma que os educadores brasileiros solicitavam constantemente tais 

classes. Isso acontecia porque com essa estrutura haveria uma “diversificação maior do ensino 

secundário, determinada pelo grande desenvolvimento desse ramo do ensino, por sua 

propagação cada vez maior a diversas classes sociais” (p.74).  

Sena (1958) também coloca como necessária a regulamentação das classes 

experimentais, pois elas “não atenderiam apenas de métodos e processos pedagógicos 
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diversificados, mas também de variações curriculares que eram incompatíveis com a 

legislação no ensino” (p.79). 

A ideia era que a escola tivesse pelo menos uma experiência em disciplina, seriação, 

horário diferenciado, método de ensino, processo de seleção de alunos, verificação e condição 

de aprovação, atividades extraclasses, orientação educacional, adaptação de alunos 

transferidos e/ou orientação de alunos (AMADO, 1973). Para isso ocorrer, era necessário que 

o plano experimental previsse em seu desenvolvimento uma avaliação final com os resultados 

da experiência. Deve ficar claro que, na época as escolas eram rígidas dentro de um escopo 

uniforme, tendo pouca ou nenhuma flexibilidade curricular ou metodológica e, por isso a 

necessidade de se compreender outras formas de ensino, buscando uma pesquisa educacional 

ampla.   

Como foi citado, em 1958, o projeto que viria a se tornar a Lei de Diretrizes e Bases 

de 1961, já estava tramitando na Câmara dos Deputados e sendo avaliado. Com isso, Amado 

(1958, p. 74) reforça que essa diversificação das classes já estava “prevista nos projetos de lei 

em curso no Congresso Nacional sob a forma de disciplinas optativas, ou da própria 

ramificação dos cursos do primeiro e do segundo ciclo.” Diferente do seu "primo" francês, 

que era voltado minuciosamente para as escolas públicas francesas, as classes experimentais 

brasileiras poderiam ser vinculadas também a iniciativa privada.  

Nesta mesma carta, Amado (1958) reforça que os cursos das classes experimentais 

seriam considerados equivalentes aos do então ensino secundário, como já configurados como 

cursos profissionais. Algumas características dessas classes seriam: 

• aplicação de novos métodos e processos, bem como o ensaio de novos tipos de 

currículos; 

• receberão assistência especial da Diretoria do Ensino Secundário;  

• só poderão ser instaladas mediante prévia autorização do Ministro, através da 

Diretoria do Ensino Secundário, ouvido o Conselho Nacional de Educação;  

• estarão sujeitas a constantes verificações dos órgãos da administração 

(AMADO, 1958, p.75). 

 

Além disso, cita algumas das obrigações sobre as classes experimentais: 

• procurar-se-á imprimir maior articulação ao ensino das várias disciplinas e 

maior coordenação às atividades escolares;  

• cada classe não poderá ter mais de 30 alunos, para que o ensino se possa 

adaptar melhor a cada aluno; 

• serão recomendadas reuniões periódicas dos professores de cada classe, para a 

apreciação da classe nos seus aspectos psicológicos e sua melhor e mais 
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homogênea orientação pedagógica;  

• na organização dos horários, como em geral na do currículo, serão examinadas 

as possibilidades de opções que correspondam às aptidões dos alunos; 

• no plano de trabalho traçado para as classes experimentais, levar-se-á em 

consideração, em escala muito maior que a atual, a função educativa da escola, 

oferecendo, para isso, oportunidades aos alunos de maior permanência diária na 

escola e de participação nas atividades extracurriculares; 

• a atividade dirigida, planejada de modo que o aluno dela possa participar 

ativamente, para adquirir seu método próprio de trabalho e hábitos de vida 

conscientes e dinâmicos, poderá ser um dos mais importantes objetivos das classes 

experimentais;  

• outro objetivo será também uma articulação mais estreita entre professores e 

pais, tão necessária para a harmonia que deve existir entre a obra educadora da 

escola e a da família (AMADO, 1958, p.75). 

 

Ainda na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, o técnico de Educação da 

diretoria do Ensino Secundário, Adalberto Correia Sena (1958, p. 78) também justifica as 

classes experimentais, a partir da experiência de múltiplos currículos, pois nelas seriam 

desenvolvidos ensaios de ensinos diversificados, com “outras tantas linhas de referência para 

os confrontos e contraprovas que permitirão julgar da justeza e da validade desse ou daquele 

resultado”.  

Amado (1973) recorda que o objetivo das classes experimentais era renovar os 

currículos, o processo metodológico, mas sem esquecer da liberdade da escola. A perspectiva 

era que fosse estimulado a capacidade criativa e a inovação. Compreendendo que o processo 

de renovação viria da própria escola, “nascendo de seus responsáveis - diretores, professores e 

orientadores”, em um movimento contrário ao que acontecia até então, quando se tinha um 

poder centralizador do Estado, em que todas as escolas deveriam seguir a mesma corrente 

educacional (AMADO, 1973). A ideia central apresentada era que os cursos não fossem 

somas de ações isoladas, mas uma unidade que apresentasse uma única filosofia e ao mesmo 

tempo coletiva de todas as ações.  

As práticas realizadas nas classes experimentais tinham seus pilares fundamentados 

nos princípios da escola nova  

[...] norteadas pelos princípios escolanovistas as práticas escolares realizadas nas 

classes secundárias experimentais [...] estavam baseadas em métodos ativos como, 

por exemplo, o de aprendizagem por projetos e o de estudos globalizados. Essas 

classes experimentais primavam, portanto, por práticas contrárias àquelas prescritas 

pela Lei Orgânica do Ensino Secundária (1942), em que predominava um viés 

tradicional (ROSA E DALLABRIDA, 2016, p. 266). 

Isto tudo converge para as características centrais das escolas experimentais: os 
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métodos ativos26, com os estudos dirigidos; a permanência prolongada na escola; 

acompanhamento educacional; estudos e práticas diversas, entrelaçadas com uma seriação 

mais lógica de disciplinas (AMADO, 1973, p. 47).  

Outras características nas escolas experimentais era a preocupação como o processo 

avaliativo27. Jayme Abreu (apud AMADO, 1973) e o próprio Amado (1973) destacam que a 

partir da existência destas classes, haveria uma alteração dos rituais das avaliações e dos 

exames, tais como as provas orais obrigatórias e seu fim terminativo, caracterizando para uma 

escola de preparatórios. Portanto, nesses novos processos, as avaliações poderiam convergir 

para um processo mais amplo e contínuo, dando maior atenção aos rendimentos dos trabalhos 

ao longo do ano letivo e às diferenças individuais, o que se contrapunha as avaliações do 

método tradicional. 

 

2.2  Da criação do CEN aos primeiros anos de funcionamento 

 

Por conta das propostas e debates acerca das ações experimentais, foi posto pela 

LDB, como citado anteriormente, o artigo 104, que autorizava a criação de escolas 

experimentais. Parte do referendado por esse artigo se complementa com o artigo 20:  

Na organização do ensino primário e médio, a lei federal ou estadual atenderá:  a) à 

variedade de métodos de ensino e formas de atividade escolar, tendo-se em vista as 

peculiaridades da região e de grupos sociais; b) ao estímulo de experiências 

pedagógicas com o fim de aperfeiçoar os processos educativos (BRASIL, 1961).  

Para realizar tais ações experimentais havia a necessidade de solicitar junto ao 

Conselho de Educação uma autorização para a criação de escolas experimentais. Contudo, em 

1962, foi emitido o parecer 13/62 pela comissão de Ensino Primário e Médio, sendo aprovado 

no dia 14 de março, que expandia as disposições do artigo 104 da LDB, com a possibilidade 

de instalação de classes experimentais, ao invés das escolas experimentais. O argumento 

apresentado no parecer assume que a lei 4.024/61 exigia que a escola possuísse uma proposta 

pedagógica completa para a criação de uma escola experimental. Portanto, neste interim, 

deveria existir a justificativa de todo seu processo e planejamento das suas experiências. O 

relator deste parecer, D. Cândido Padim, ressalta que esses argumentos poderiam ser uma 

                                                           
26 Entende-se aqui como método ativo o processo de ações educativas centradas no aluno, problematizando 

questões da realidade, utilizando como estratégias educacionais para motivar a construção do conhecimento. 
27 Por limitação de tema, não entrarei neste tópico. 
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base do projeto, e dos meios para alcançar seus objetivos para o julgamento do Conselho, e 

que, assim, poderia haver modificações no transcorrer das experiências. 

 A partir deste documento, quatro diretrizes foram expedidas:  

(i) Os processos com solicitações de classes experimentais elucidem melhor os 

fatos, dando a oportunidade das escolas reverem seus projetos, ajustando as novas 

regras impostas pela LDB; (ii) as escolas que desejassem solicitar o pedido para a 

instalação de tais classes deveria se dirigir aos órgãos competentes; (iii) as escolas, 

também, deveriam anexar ao processo todas as informações complementares, 

explicando as experiências que realizaria, assim, justificando sua necessidade para 

os cursos, ginasial ou colegial; (iv) os estabelecimentos que já estivessem com a 

experiência em andamento deveriam enviar aos órgãos competentes, um relatório 

completo de seus resultados e de sua nova proposta para permanência como escola 

experimental, se assim desejassem (BRASIL, 1962, p. 25). 

Como exposto no parecer, foi autorizada a implementação nas escolas de classes 

experimentais, ao invés da criação de escolas experimentais já completas. Parece correto que, 

em parte, foi em virtude da dificuldade em conceber um amplo projeto de uma escola 

experimental, com todas as minúcias requeridas pelos conselhos reguladores. Assim, a criação 

de tais classes viabilizaria a realização em um grupo menor, adequando financeiramente 

inclusive, para depois ser expendido para toda a escola. 

O CEN apesar de ter sido inaugurado antes da LDB de 1961 e do parecer que 

ampliou para classes experimentais, já era considerada pelos veículos midiáticos, entre 1960 e 

1962, como um modelo em questões experimentais, inovações e pesquisa, sendo referida 

como uma escola que fazia “pesquisas educacionais”. Assim, a escola já apresentava nos dois 

anos anteriores a LDB - 1960 e 1961 - algumas experiências pedagógicas e uma variedade de 

métodos de ensino e atividades escolares, tais como o estudo dirigido e a orientação 

educacional.  

Rocha (1972) escreve que em 1962, a instituição apresentou para o então Diretor do 

Ensino Secundário, um plano para classes experimentais juntamente com uma solicitação para 

que tal regime se estendesse para as turmas do ensino regular. (ROCHA, 1972, p.147). 

Wenzel (1972), escreve, com orgulho, a respeito de tal plano, que havia sido redigido com o 

auxílio dos professores. 

Antes da LDB, as escolas deveriam ficar sempre a cargo do Sistema Federal e, a 

partir da 1961, estas poderiam escolher entre a verificação nacional ou estadual, isto foi 

possível pelo artigo 110 que dizia que “Pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data da 

vigência desta lei, os estabelecimentos particulares de ensino médio terão direito à opção, ente 
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os sistemas de ensino federal e estadual, para fins de reconhecimento e fiscalização” 

(BRASIL, 1961). Parece relevante essas informações, pois em 1962, a diretora Myrthes 

Wenzel, solicitou que o CEN ficasse a cargo do Sistema Federal, ao invés da Inspetoria 

Seccional do Ensino Secundário, em Niterói (ROCHA, 1972).  Tal fato se torna destaque, 

pois em 1964 o CEN novamente solicita a esse Sistema a expansão do título de escola 

experimental para toda a escola, pois até então, era apenas para o 1º ciclo (BRASIL, 1964). 

Algumas das justificativas utilizadas para o pleito foram que mesmo no período em que 

funcionou, com classes experimentais e posteriormente como escola experimental, sem a 

autorização da Inspetoria Seccional de Niterói, já estaria seguindo as exigências solicitadas.  

Outra justificativa era que já havia sido autorizado o funcionamento para classes 

experimentais na escola, sendo estabelecido 

1- Tempo integral para todos os alunos; 2- Tempo integral para a maioria dos 

professores, reduzindo o mínimo de professores com horário parcial. Todos os 

professores são obrigados a dar horas para atendimentos de alunos, grupos de 

alunos em atividades escolares diversas, recebendo remuneração; 3- Orientação 

educativa entrosada com o departamento médico e corpo docente; 4- Correlação 

entre as disciplinas; 5- Atividades extraclasses. Elas eram realizadas na forma de 

recreação ou trabalhos correlacionados com as disciplinas, de maneira a terem um 

tempo mais agradável, mas também de forma a trabalharem aplicação e fixação e 

desenvolvimento para um aprendizado mais fácil (BRASIL, 1964, p. 43). 

Neste texto, também são apresentados alguns exemplos das atividades extraclasses 

da escola, tais como: Aulas de teatro relacionadas à aula de história nacional, ou o estudo da 

língua materna ou estrangeira; A frequência periódica e obrigatória à biblioteca, além de 

participação em, pelo menos, dois clubes da escola; existiam excursões a localidades 

históricas, tais como Ouro Preto; Visita a museus, usinas e monumentos históricos e outras 

instituições;28 Também é destacado que havia toda uma abordagem pedagógica a estas 

atividades, pois eram precedidas pela confecção de um roteiro para o educando, justificando 

as ações e contendo sugestões de conteúdos e temas relacionados à proposta, bem como 

perguntas a serem respondidas. 

Outra razão apresentada, resguardada pelo artigo 104 da LDB nº4.024/61, era a 

possibilidade da constituição de um currículo escolar mais maleável, podendo assim, reajustar 

sua grade de disciplinas. São apresentados diversos exemplos: a variedade de línguas 

estrangeiras modernas (Inglês, Espanhol e Francês) e as clássicas (Latim e Grego); práticas 

esportivas, moral e cívica como as práticas artísticas e disciplinas vocacionais. Isto permitia 

                                                           
28 Em momento posterior serão apresentadas outras ações do CEN. 
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uma experiência, para o educando, mais individualizada. 

A escola também se fundamenta afirmando que a fim de materializar o rendimento 

escolar, eram utilizados dois conceitos: um para aprendizagem e outro para atitudes do aluno. 

No texto, foi salientado que este último possuía uma ampla abrangência, pois além do 

comportamento, também estava compreendida as “reações dos alunos em face às tarefas, 

horas de lazer, atividades em grupo, assim como as relações familiares, ou com a comunidade 

escolar” (BRASIL, 1964, p. 46). 

Em 1970, o CEN novamente recorre a Inspetoria almejando uma nova alteração. O 

texto, que surge como parecer 800/70, solicitava que por ser uma escola onde os alunos 

tinham aulas em tempo integral, poderia haver uma integração entre o curso técnico comercial 

e os ramos do ciclo colegial (Letras, Artes e Ciências). Por essa razão, foi realizado um 

pedido para autorização da dupla diplomação. Esses cursos tinham uma carga curricular 

comum aos alunos das 1ª e 2ª séries do colegial, mais um preparo profissional intensivo a 

partir da 3ª série colegial. Cabe ressaltar que tal preparo compreenderia uma parte teórica e 

outra prática, essa realizada na escola e ou, em empresas conveniadas na forma de estágio 

(ROCHA, 1972). 

Também foi solicitado neste parecer que a escola fosse autorizada a conceder 

também uma dupla diplomação para os seus cursos técnicos. A escola já possuía dois desses 

cursos, contabilidade e secretariado, no fim da década de 1960, porém não era capaz de 

emitir aos seus formandos os dois diplomas simultaneamente. Os alunos só poderiam se 

graduar em apenas um dos cursos, ou seja, requisitava-se que os discentes, que frequentaram 

o Curso Integrado de Comércio, e completassem simultaneamente os cursos técnicos de 

Contabilidade e de Secretariado, obtivessem um diploma para ambos os cursos.  

Por seu carácter experimental e já com certo reconhecimento, o voto da relatora da 

Câmara de Ensino Primário e Secundário para a solicitação da dupla diplomação dos cursos 

técnicos do CEN foi favorável. A resposta da relatora Maria Terezinha Saraiva permite 

compreender um pouco como a escola era percebida por órgãos públicos.  

A escola experimental, pela natureza de seu trabalho, deve se constituir em escola 

avançada, pioneira – escola piloto – quando perfeitamente qualificada para a sua 

missão. Pela idoneidade de sua Direção; pelo ensino de alto nível que ministra; 

pela organização exemplar; pelo espirito de entrosamento com a comunidade e 

com outas escolas, visando proporcionar soluções a problemas individuais dos 

alunos; pelas pesquisas, experimentos e inovações que realiza, o Centro 

Educacional de Niterói, em cumprindo, com êxito e brilhantismo, a missão que se 
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propôs e que lhe foi confiada por este Conselho. [...] O CEN vem realizando um 

trabalho excepcional, constantemente avaliado. E a avaliação criteriosa conduziu à 

reformulação desejável (SARAIVA apud ROCHA, 1972, p. 143). 

Os pesquisadores Warde e Ribeiro (1980) argumentam que algumas escolas 

experimentais se instalaram com intuito de unificar dois caminhos que pareciam não se 

conectar, as escolas de trabalho-intelectual e as de trabalho-manual. Como escola para o 

“trabalho manual”, o CEN ofertava cursos técnicos de contabilidade e secretariado, fazendo 

parte do curso técnico comercial, além do tradicional “trabalho intelectual”, compreendendo 

ginasial e científico (como eram então nomeados o segundo segmento do Ensino Fundamental 

e o Ensino Médio, respectivamente). Desta forma, a escola possuía os dois caminhos, 

articulando às questões da vida, rompendo o academicismo29 vigente e abrindo a possibilidade 

de uma maior participação do aluno, superando o realismo professoral, integrando as matérias 

e tornando os métodos ativos para o ensino. 

O CEN foi, inicialmente, construído para ter a capacidade para 500 alunos. No seu 

primeiro ano, em 1960, houve a matrícula de 140 alunos. Wenzel (1972) conta que não houve, 

no primeiro momento, uma seleção e que neste princípio eram duas turmas de admissão e 

duas turmas da 1º série ginasial. Estas duas turmas de admissão logo se tornaram três, pois 

por conta das dificuldades apresentas pelos alunos, tiveram que ser “desmembradas”, ficando 

com uma média de 30 estudantes por classe. Além da questão das dificuldades apresentadas 

por esses alunos, outra razão para a diminuição de discentes por turma, que pode ter sido um 

catalisador para o desmembramento das classes, era o desejo de obter a concessão para se 

tornar uma Escola Experimental, já que o número máximo de alunos sugerido pelo MEC para 

as turmas experimentais era de 30.  

Por conta de não haver seleção prévia, muitos alunos que ingressaram, apresentaram 

diversas dificuldades em relação aos conteúdos ao longo do ano letivo. Por esta razão, a 

diretora do CEN conta que também foi desenvolvida a recuperação paralela, que acontecia ao 

longo do ano (WENZEL, 1972). Esses cuidados sugerem uma escola preocupada com a 

individualidade do aluno, respeitando o tempo de aprendizado pessoal.  

A escola inicialmente contava com 11 professores. Dois anos depois, este número 

subiu para 26 professores que atendiam uma clientela de 303 alunos (CENTRO, 1962)30. O 

CEN oferecia o ensino em dois ciclos, o ginasial e o colegial, acomodados em horário 

                                                           
29 Utilizo aqui o termo “academicismo” entendendo como um estilo de aula tradicional, fechada e rígida, sem 

espaço para criação e explorações. 
30 Para não gerar dúvidas, aqui estou me referindo um artigo da imprensa periódica. 
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integral, de 7h 45min às 17h. Os discentes tinham ao longo do dia uma formação plural, com 

espaços para estudos acadêmicos, trabalhos práticos, desenvolvimento de capacidades 

esportivas, além de um tempo de recreação. As provas não eram marcadas, sendo aplicadas 

sem aviso prévio (ENSINO, 1960). 

Além das aulas ‘básicas’ como Português, Matemática e Ciências, o CEN mantinha 

aulas dos idiomas Inglês e Francês, como obrigatórios, e Latim, como facultativo (CENTRO, 

1962). Todas as séries também possuíam Estudos Sociais, Educação Artística, aulas de 

eletricidade, educação musical, entre outras. A escola possuía, em seu espaço, sala de estudos 

dirigidos, biblioteca, ateliês e oficinas para cinema. 

Outra disciplina da instituição foi a Educação para o lar, que era ministrada, apenas 

para meninas, com o objetivo de ensinar uma gama de conhecimentos não acadêmicos, porém 

práticos para a vida. Sua proposta pedagógica contava com higiene pessoal, primeiros 

socorros, corte/costura e puericultura.   

O CEN sempre pareceu ter um entendimento sobre a necessidade de prover cultura 

para seus alunos. Eram muitos tipos diferentes de aulas de Educação Artística, com uma carga 

horária de quatro horas por semana. Durante muito tempo, os jornais locais noticiaram as 

atividades realizadas pelos alunos, sendo recorrente matérias sobre as exposições do material 

produzido em aula. Um jornal da época relatou que, em dezembro de 1960, os alunos do curso 

de admissão confeccionaram uma árvore de Natal, além de uma pequena exposição de 

quadros a óleo e quadros em alto relevo (MELLO, 1960). O aluno fazia, ao longo do ano 

letivo, um rodízio de atividades artísticas experimentando materiais e técnicas diversas, como 

trabalhos em madeira e cerâmica, modelagem, desenho livre e estamparia. Logo se percebeu 

que a escola apresentava a preocupação com o desenvolvimento de outras habilidades não 

convencionais, sendo imprescindível mencionar o envolvimento da escola com movimentos 

culturais e artísticos.  

Wenzel (1972) lembra que uma de suas preocupações era como mandar os alunos de 

volta para casa, pois eles adoravam ficar nas escolas, ao ponto de organizar um abaixo 

assinado na tentativa de transformar a escola em internato. Havia também, aulas extraclasse, 

com diversas possibilidades de escolhas e com muitos interesses. Tais fatos levaram à criação 

de diversos clubes, como o de leitura, o de poesia e o de francês. A diretora ainda cita que os 

clubes funcionavam no turno da tarde e que eram facultativos.  



40 
 

Um dos clubes mais famosos da escola nos primeiros anos, o de música, deu origem 

ao Coral do CEN depois de dois anos. Regido pelo professor de música da escola Ermano 

Soares de Sá31, que usava o método Gazzi de Sá32. É possível afirmar que o coral ainda hoje é 

uma das joias da escola, tendo participado de inúmeros concursos e de um encontro na 

Escócia, na década de 1970. O currículo do coral conta com diversas apresentações no 

Theatro Municipal de Niterói, algumas em datas comemorativas, como no Natal, além de 

tantos outros encontros regionais.  

Com relação à equipe docente da escola, Wenzel (1972) afirma que eles foram pré-

selecionados, sendo contratados em tempo integral na primeira década de funcionamento do 

CEN. Além de ministrarem os conhecimentos relativos às suas disciplinas, eles deveriam ser 

orientadores das atividades e amigos dos alunos, possibilitando auxiliar integralmente o 

caminhar dos discentes. 

A equipe diretora da escola acreditava que era necessário que os professores 

estivessem em comunhão com as novidades dos saberes técnicos de sua própria disciplina, 

precisando conhecer os melhores caminhos nos momentos em que são compelidos à sua 

função junto aos alunos. É possível perceber pelo plano pedagógico de 1972, que havia um 

pensamento em relação a preparação do corpo discente quanto ao seu futuro, no que tange à 

formação da "pessoa humana". Neste interim, diversos problemas poderiam surgir de 

comunicação entre as gerações, professores/alunos, por exemplo, já que escola é por natureza 

este ambiente social. Com efeito, é posto pelo plano pedagógico da escola (WENZEL, 1972) 

que o processo de ensino deveria ser centrado no aluno, a fim de guiá-lo para sua auto 

realização, sendo assim, crucial o estabelecimento de uma via de comunicação que estivesse 

em consonância com o aluno. Isso exigiria que o corpo docente estivesse sempre em constante 

aprendizado e atualizado com relação aos processos avaliativos e metodológicos, não 

podendo estar alheio ao mundo a sua volta, compreendendo as exigências particulares dos 

alunos. 

Com o objetivo de manter um padrão de qualidade, considerando as particularidades 

e as diferenças de ensino dos colégios tradicionais da região em relação ao Centro 

Educacional, Renato Rocha (2017), assessor da direção nesses anos iniciais, conta que foi 

                                                           
31 O professor Ermano de Sá foi um dos fundadores da escola, estando à frente do coral até sua aposentadoria no 

início dos anos 2000. 
32 Método desenvolvido pelo músico paraibano Gazzi de Sá, pai de Ermano: http://www.cchla.ufpb.br/ppgl/wp-

content/uploads/2012/11/images_LuceniCaetano.pdf 
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instituído, ainda na primeira década de funcionamento, um horário de reflexão da prática 

cotidiana e de aperfeiçoamento contínuo dos conhecimentos. Este momento de reflexão eram 

quatro tempos por semana e remunerados, que aconteciam todas as tardes de quinta-feira, 

entre 13h e 17h, aproximadamente. Nestes encontros, havia “discussões teóricas, bem como 

encontros de toda a equipe docente, aliados à presença de convidados externos que 

eventualmente ministravam palestras e/ou conferências” (SANTOS, 2010, p. 75). 

Com isso, nas tardes das quintas-feiras, os professores viviam dois momentos, entre 

13h15min até às 15h e depois de 15h20min até 17h. As primeiras horas ficavam reservadas 

para a coordenação e no segundo momento para a sessão de treinamento, tendo a última 

quinta-feira do mês reservada para os estudos em grupo de temas abrangentes de interesse de 

todas as áreas. Esses temas eram definidos no início da semana anterior à cada encontro, por 

intermédio dos coordenadores e de professores previamente selecionados, que indicavam os 

textos que eram distribuídos por cada sessão. 

As sessões eram realizadas por disciplina e orientadas pelos coordenadores. O 

objetivo era que os professores debatessem o tema, e apresentassem uma síntese até às 15h, 

pois a partir de 15h20min, iniciava uma nova proposta, na qual todos os professores se 

reuniriam no auditório para apresentar as conclusões de cada sessão. Após essas exposições, 

os professores discutiriam as conclusões de cada grupo, juntamente com todo corpo discente 

(ROCHA, 1972). 

A equipe de matemática, por exemplo, participou ao longo do ano de 1972 de pelo 

menos dois momentos distintos no chamado retreinamento, o primeiro envolvendo discussões 

em torno da pedagogia de Papy, com o objetivo de “aprofundar o conhecimento com vista ao 

desenvolvimento de nova experiência no ensino da Matemática no CEN” (ROCHA, 1972, p. 

155). O segundo momento “envolvia o preparo de texto para uso dos alunos, suprindo a falta 

de textos específicos para o ensino da matemática, [além de] possibilitar o debate entre as 

experiências dos professores (ROCHA, 1972, p 155). É possível que neste momento o alvo de 

tais ações tenha sido ou a experiência de Barbosa, nas turmas de 5ª série, ou a experiência de 

Thereza Richa, no ensino do primeiro grau.33 O outro momento era destinado à preparação de 

textos que os alunos pudessem utilizar nas aulas de matemática, tendo como objetivo “suprir a 

falta de textos específicos para o ensino da matemática, possibilitando ao mesmo, o debate em 

torno de experiências pessoais levadas a cabo pelos professores” (ROCHA, 1972, p.155). 

                                                           
33 Nos capítulos vindouros ambas as experiências serão abordadas. 
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No plano pedagógico encontram-se também dois esquemas que apresentam a síntese 

da proposta do retreinamento do corpo docente: o Plano de retreinamento de professores 

(ROCHA, 1972, p. 26a), e o Diagrama básico de um plano de retreinamento de professores 

(ROCHA, 1972, p. 28a). 

FIGURA 1: Plano de Retreinamento de Professores 

 

Fonte: Rocha (1972, 26a) 

Os diagramas refletem em parte a fala de Amorim (a partir da entrevista concedida 

em 2017)34, que relata que este horário de “retreinamento” era organizado ora pelos 

coordenadores, ora pela direção. Este fórum se caracterizava na manutenção e aprimoramento 

de questões pedagógicas da escola e discussão de temas relevantes para a educação, a 

exemplo disso, os processos avaliativos e aplicação da metodologia de projetos para sala de 

aula. Amorim (2017) também rememora como funcionava a dinâmica dos momentos de 

“retreinamentos”: um coordenador responsável escolhia o tema, selecionava um texto acerca 

do assunto e distribuía para o grupo de professores. O corpo docente se dividia em grupos 

                                                           
34 Para facilitar o entendimento, todas as referências de Amorim (2017) são fruto da entrevista realizada em 

2017.  
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menores – geralmente em quartetos –, para ler o texto e desenvolver uma discussão, além de 

um pequeno resumo. O intuito era a apresentação da compreensão do texto, na semana 

seguinte ou na própria semana, para todos os professores, concluindo em uma grande 

discussão acerca do tema inicial. (AMORIM, 2017). 

FIGURA 2: Diagrama básico de um Plano de Retreinamento de Professores. 

 

Fonte: Rocha (1972, p. 28a)  

De extrema importância para as reflexões, este momento era único para troca de 

informações, pois todos os professores estavam presentes, tendo acesso uns aos outros, 

facilitando a troca do conhecimento e a busca pelas melhores maneiras de compreender a 

escola e suas formas de ensino. Com isso, os professores tinham, nesse espaço, o poder de 

refletir suas práticas e métodos. O CEN como uma escola de grandes ambições precisava estar 

sempre em constante aperfeiçoamento. Vale destacar também que, a partir de 1972, algumas 

dessas conclusões foram publicadas no periódico da escola, os Cadernos Pedagógicos do 

CEN. 

A mídia local por muitas vezes citou o CEN e seus trabalhos, como já mencionado 
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anteriormente. Uma dessas notícias se referia à escola como um espaço de “pedagogia 

perfeita”, em que “os professores, ao mesmo tempo que ensinavam, observavam o 

comportamento de cada criança, procurando sempre dar uma solução adequada de acordo 

com o caso” (MELLO, 1960). 

A relação professor-aluno se baseia na orientação do aluno para o final do seu 

período escolar, dando a capacidade de cada um “escolher por si só seu local no mundo.” 

Sendo assim, o professor não é aquele que possui “a verdade”, ele deve tentar compreender o 

entorno do aluno, criando situações que estimulem o crescimento dos discentes, tanto nos 

aspectos sociais quanto nos cognitivos, tendo em vista o contexto sociocultural daquele aluno 

e busca pela emancipação do mesmo (ROCHA, 1972). 

Vale ressaltar que as ações dos docentes não deveriam ser pela mera transmissão de 

conhecimento, mas sim, pelo norteamento de melhores condições de aprendizado, de 

descobertas e de criação desse conhecimento. Entendendo a importância do ensino das 

ciências - ou de técnicas, ou das artes -, o que se almejava era que aluno se tornasse 

consciente do mundo, e que para isso, o professor deveria apresentar o resultado, sem 

esquecer seu o processo de construção. Além disso, o docente precisava compreender que 

fazia parte de sua função apresentar para o discente o que lhe cabia como corpo dessa escola, 

como pessoa humana, ou seja, o significado de sua existência, aquele que deve procurar sua 

própria verdade, compreendendo que cada um trilhará seu caminho de forma independente 

(ROCHA, 1972). 

Wenzel (1972) afirma ainda que o ensino no CEN deveria levar o aluno a construir 

seu próprio conhecimento, “aprender fazendo”. Ela descreve sua preocupação em proteger 

seus alunos do verbalismo das aulas do segundo grau. Os estudos dirigidos e outras atividades 

práticas, em oficinas e laboratórios, deveriam ter manutenção constante para que auxiliassem 

os alunos no preparo para a vida. Esse pensamento é compartilhado com o de Alarcão (1996, 

p.175), que menciona sobre a valorização da experiência como fonte de aprendizagem, e a 

capacidade de tomar em mãos a própria gestão da aprendizagem, dando com isso, voz ao 

sujeito em formação. 

No início da década de 1960, o CEN apresentava em suas propagandas nas mídias 

periódicas locais a utilização dos Estudos Dirigidos como prática cotidiana. Entende-se a 

importância desse tipo de divulgação, pois essa prática era considerada marcante e inovadora 

neste período em todo território nacional (DALLABRIDA, 2016). A CADES nessa época 
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também auxiliava na divulgação dessa técnica de ensino, especialmente com professores de 

Matemática, como divulga Lando (2011). O pesquisador sugere também que tal forma de 

estudo era uma alternativa para as aulas expositivas, pois assim o conhecimento não seria 

transmitido e sim construídos pelo aluno. Ferreti (1980) também considera esta metodologia 

educacional como uma inovação para o período, de caráter não-verbal, sendo organizado na 

forma de apostilas ou livros.  

A importância do uso dessa metodologia, está evidenciado no texto escrito por Sena 

(1958), para a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, acerca das classes experimentais, 

em que o membro da direção de Ensino Secundário afirma que a primeira reação às inovações 

pedagógicas no ensino secundário, a fim de torná-lo “menos uniforme nas suas práticas e 

menos rígida na sua estrutura” foi a “autorização algumas experiências de ‘estudo dirigido’ e 

de aplicação de tipos de questões e critérios de julgamento de exames” (SENA, 1958, p. 25). 

Utilizando o exemplo dos Estudos Dirigidos dos Colégios de Aplicação, eles tinham 

uma função clara, sendo usados para a fixação da aprendizagem ou como leitura de uma parte 

do livro didático ou, ainda, a resolução de um problema, cujo conteúdo já tivesse sido 

previamente debatido em sala. Porém, eles também poderiam trazer novos conceitos para o 

aluno, solicitando alguma leitura específica que ampliasse alguma discussão passada, ou ainda 

que pudesse gerar um debate futuro (LANDO, 2011).  

Portanto, Wenzel (1972) justifica essa prática no CEN, pois era desejado que a sala 

de aula se transformasse em uma espécie de “laboratório de aprendizagem”, onde seriam 

desenvolvidos os estudos dirigidos, auxiliando os alunos na utilização do material didático e o 

estímulo ao hábito do raciocínio e da pesquisa. 

Outra marca educacional das décadas de 1950 e 1960, era a crescente presença do 

setor de Orientação Educacional nas escolas, como afirma Dallabrida (2016). Essa proposta 

era prevista na Lei Orgânica do Ensino Secundário, em 1942, porém a realização na sua 

totalidade definitiva nas escolas só ocorreu duas décadas depois (ROSA e DALLABRIDA, 

2016). Wenzel (1972) afirma que esse setor no CEN foi criado na primeira década de 

funcionamento, com atribuições de observações psicológicas, pesquisas das aptidões e 

descobertas das vocações dos alunos. Essas descobertas eram auxiliadas pelas avaliações 

periódicas dos professores, com o intuito de perceber as potencialidades desses estudantes.  

Nestes momentos iniciais, os primeiros dez anos, os diversos relatos da direção, são 
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carregados de desejos que os alunos fossem futuros cidadãos críticos e ativos na sociedade. 

Wenzel (1972, p. 17) afirma constantemente a incansável busca da escola no 

“desenvolvimento dos jovens integralmente: física-emocional-intelectual e espiritualmente”. 

Percebe-se uma preocupação constante da direção para que a escola se mantivesse integral, 

tanto em seu tempo letivo quanto em sua formação.  

Sendo esse um dos pontos marcantes na filosofia da instituição. Santos (2010) afirma 

que o CEN foi uma escola integral que não se limitava apenas ao seu horário,  

[...] não por um planejamento pedagógico que visasse a um aumento “per se” da 

carga horária, mas sim como fruto do projeto pedagógico da instituição que possuía 

uma série de atividades denominadas integradoras, e que tinham na arte seu 

elemento de ligação interdisciplinar (SANTOS, 2010, p.69). 

As ideias de Wenzel (1972) também são apresentadas por Santos (2010) que expõe 

diversas ações que o CEN praticava como “fruto do projeto pedagógico da instituição”. A 

escola possuía diversas atividades integradoras, tendo a arte como um dos seus pilares de 

sustentação e de elemento de ligação interdisciplinar.  

A proposta pedagógica do CEN (sobretudo nos anos de 1960-1970) pode ser 

comparada a três círculos interligados nos quais na extremidade esquerda haveria 

um círculo em que estariam situadas as disciplinas ligadas à área de ciências 

humanas (como: Geografia, História e Literatura), no meio haveria um segundo 

círculo no qual ressaltariam várias formas de expressão artística (como: apreciação 

estética, música, pintura, escultura, fotografia) e à direita um outro círculo, no qual 

estariam alocadas as disciplinas referentes às ciências exatas (como a matemática e 

a física) (SANTOS, 2010, p.70). 

Assim, tais pensamentos encontram ecos no ideal da escola ser orgânica, tendo suas 

atividades articuladas entre os programas tanto “verticalmente quanto horizontalmente”, como 

sugere Wenzel (1972), o que significa dizer que o objetivo da escola era formar o aluno para o 

pensamento crítico, desenvolvendo habilidades de pesquisa e imaginação criativa, tendo estes 

pensamentos como ponta de lança, que perpassaria todas as disciplinas. 

Tais movimentos partilhavam de uma metodologia marcada pelas ações libertadoras 

que abordavam questões relativas à criatividade, emancipação e valorização do trabalho do 

aluno (PINHEIRO, 2017)35. Percebe-se com isso um aspecto comum nas vozes das ex-

professoras Daisy Pinheiro (2017) e Claudia Amorim (2017) e do ex-professor e ex-diretor do 

CEN, José Luiz dos Santos, entrevistado por Santos (2010), sobre a proximidade e 

semelhança de pensamentos da direção com o professor francês, Celestian Freinet. O ex-

                                                           
35 Para facilitar o entendimento, todas as referências de Pinheiro (2017) são fruto da entrevista realizada em 

2017. 
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diretor José Luiz anuncia que “ao assumir a direção [Myrthes Wenzel] da escola, a professora 

Myrthes elaborou uma proposta de trabalho pedagógico pautada na perspectiva do professor 

francês” (2010, p. 130).  

Pinheiro (2017) acredita que ao entenderem a metodologia Freinet, os professores 

compreendiam a importância da valorização da criança nos aspectos gerais.  

“A escola passa a não ser mais estática, em um ensino rígido, com todas as crianças 

enfileiradas em suas carteiras com o professor falando o conteúdo. [...] Os alunos 

constroem o conhecimento a partir de atividades. [Assim,] não é dado o 

conhecimento pronto, acabado, para ele (aluno) depois reproduzir em uma prova” 

(recorte da conversa com PINHEIRO, 2017). 

No entanto, Backx (2017) pondera que tal pedagogia possuía características mais 

próximas ao primeiro ciclo do primeiro grau do que ao ensino do segundo grau.  

José Luiz dos Santos (apud Santos, 2010) declara algumas outras características da 

pedagogia freinetiana adotada pela escola, como a inexistência de muros e portas em todos os 

setores - com isso era possível que todos pudessem circular livremente -, consolidando as 

ideias de integração disciplinar e o diagnóstico constante da aprendizagem do aluno. 

Portanto, essa pedagogia permeava a filosofia do CEN em diversos aspectos. Em um 

dos Cadernos Pedagógicos – volume 5 de 1974 – é noticiado que o professor Ueberschlag, 

presidente da Federação Internacional dos Movimentos de Escola Moderna, ministrou, em 

agosto do ano anterior, um curso sobre a metodologia em questão no Centro Educacional de 

Niterói. Algo que como se recorda Amorim (2017), era constante, com pelo menos uma vez 

por ano ministrava-se uma palestra sobre a metodologia Freinet nos retreinamentos de quinta-

feira.     

 

2.3  A expansão institucional na década de 1970 

 

Em 1971, o Brasil encontrava-se sob uma ditadura civil-militar desde 1964, e muito 

se fala sobre a perda dos direitos e da liberdade durante este regime. Particularmente, em 

relação à educação, Santos (2010) afirma que “ao longo dos anos de 1969 e 197036 acirravam-

se os debates referentes aos rumos do ensino fundamental e médio no Brasil.”. Com efeito, 
                                                           
36 Em 1970, foi criado pelo MEC um grupo, compreendido de 9 pessoas, cujo objetivo era planejar as medidas 

necessárias para a proposta da reforma educacional que deu origem a Lei nº5692/1971. Vale notar que 

Gildásio, defensor das escolas experimentais, fazia parte deste grupo (LIRA, 2010). 
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segundo Lira (2010) havia dentre muitas discussões, um desejo de ajustar estruturalmente os 

níveis de Educação Básica. Saviani (2008), então, apresenta duas alterações no cenário 

educacional brasileiro, a primeira em 1968, que modificava a estrutura dos cursos de terceiro 

grau, e a segunda alterava questões da LDB de 1961. O pesquisador resume que a Lei 

5.692/71 não apenas “unificou o antigo primário com o antigo ginásio, criando o curso de 1º 

grau de 8 anos, [mas também] instituiu a profissionalização universal e compulsória no ensino 

de 2º grau, visando atender à formação de mão-de-obra qualificada para o mercado de 

trabalho.” (p. 298) 

Em relação às classes experimentais, já citadas a partir da LDB/61, foram retirados 

os termos referentes a esta modalidade, contudo sua ideia permaneceu viva ao longo do novo 

texto. O artigo 64 do capítulo VI, da LDB/71, tornava explícito a permissão para experiências 

pedagógicas, algo que pode ser considerado semelhante às classes experimentais nas escolas 

do nível básico da década de 1960. Nesse artigo é exposto que “os Conselhos de Educação 

poderiam autorizar experiências pedagógicas, com regimes diversos dos prescritos na presente 

Lei, assegurando a validade dos estudos assim realizados” (BRASIL, 1971). 

Em um dos parágrafos únicos, do capítulo I, que trata do ensino de 1º e de 2º grau, 

pode se perceber que é referente a regulação do currículo e das ações de ensino da escola, 

conforme exposto: “a organização administrativa, didática e disciplinar de cada 

estabelecimento do ensino [...] com observância de normas fixadas pelo respectivo Conselho 

de Educação” (BRASIL, 1971). Como fica declarado, as escolas teriam o poder, se fossem 

aprovados pelo Conselho de Educação, de se organizarem em suas esferas internas.  

Foram, também, homologados no primeiro parágrafo do artigo 4 os seguintes itens: 

I - O Conselho Federal de Educação fixaria para cada grau as matérias relativas ao 

núcleo comum, definindo os objetivos e a amplitude.  

II - Os Conselhos de Educação iriam relacionar, para os respectivos sistemas de 

ensino, as matérias dentre as quais poderá cada estabelecimento escolher as que 

devam constituir a parte diversificada. 

III - Com aprovação do competente Conselho de Educação, o estabelecimento 

poderá incluir estudos não decorrentes de materiais relacionadas de acordo com o 

inciso anterior (BRASIL, 1971). 

 

Estes itens asseguram que os Conselhos seriam os controladores dos currículos das 

escolas, permitindo a partir do terceiro item a ampliação de determinadas disciplinas não 

estabelecidas previamente. Isso garante que a instituição poderia ter aulas não tradicionais, 

permitindo que as escolas ainda tivessem aulas experimentais. 
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Em relação aos cursos técnicos existentes no CEN, eles estavam assegurados, pois 

mediante aprovação do Conselho Federal de Educação, os estabelecimentos de 

ensino poderão oferecer outras habilitações profissionais para as quais não haja 

mínimos de currículo, previamente estabelecidos por aquele órgão, assegurada a 

validade nacional dos respectivos estudos (BRASI, 1971). 

Pinheiro (2017) relata que outra alteração importante foi a expansão da 

obrigatoriedade do ensino do primeiro e do segundo grau (atualmente Ensino Fundamental e 

Médio, respectivamente) para todos os brasileiros. Isto se refere ao artigo 19, a saber, “para o 

ingresso no ensino de 1º grau, deverá o aluno ter a idade mínima de sete anos” (BRASIL, 

1971).  

Apesar desta obrigatoriedade etária, as escolas não eram obrigadas a oferecer todo o 

ensino fundamental. Elas poderiam estabelecer convênios com outras escolas para completar 

suas obrigações educacionais. Ou seja, estes convênios faziam com que uma escola que 

possuísse o primeiro ciclo do ensino fundamental, 1ª a 4ª série, complementasse a outra escola 

que possuía outro ciclo, da 5ª até a 8ª série. Muitas escolas tradicionais e de excelência de 

Niterói, não tendo todos os níveis do ensino fundamental, possuindo apenas as turmas do final 

deste ciclo, deixando a cargo para as demais escolas as classes primárias. Em determinados 

casos, havia três ou quatros escolas conveniadas a uma maior.  No artigo 3º, o item “b” 

aborda a possibilidade das escolas “parceiras”, pois propõe no fim de seu texto que as 

instituições podem suprir a carência de uns a partir da capacidade de outros estabelecimentos:    

[...] sem prejuízo de outras soluções que venham a ser adotadas, os sistemas de 

ensino estimularão, no mesmo estabelecimento, a oferta de modalidades diferentes 

de estudos integrados, por uma base comum e, na mesma localidade: “entrosagem 

e a Inter complementariedade dos estabelecimentos de ensino entre si ou com 

outras instituições sociais, a fim de aproveitar a capacidade ociosa de uns para 

suprir deficiências de outros (BRASIL, 1971). 

Esta relação entre escolas não interessou ao CEN. Por ter um estilo de trabalho 

diferente do modelo tradicional de muitas escolas niteroienses37, o CEN optou em não aceitar 

alunos de outras escolas conveniadas. Por conta disso, é fundado em 1972 a nova unidade, 

apelidada de CENtrinho, para atender nesse nível de escolaridade. O ex-diretor Miguel 

Sepúlveda38 relata como foi a concepção desse novo espaço físico do CEN, afirmando que a 

escola já possuía uma posição consolidada como escola de excelência em diversas esferas 

(SEPÚLVEDA, 2012). Ele argumenta ainda, sobre os pilares educacionais da escola que 

                                                           
37 A Tese de Pablo Santos (2010) apresenta as principais instituições de Educação Básica de Niterói, na década 

de 1960. 
38 Miguel Sepúlveda também foi professor do CEN na década de 1960. 
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fugiam das posturas tradicionais, dizendo que o CEN se preocupava com a formação do ser 

humano e não com o simples ato de repassar conhecimentos prontos e da passividade nos 

processos de aprendizagem. Ainda neste momento de reflexão, ele demonstra que a 

concepção de educação da escola residia onde existia a dúvida, a incerteza e a busca pelo 

saber e que estes podem conviver ao mesmo tempo com objetivos estabelecidos da certeza de 

uma educação voltada para aprender a aprender. A escola não tinha, portanto, uma concepção 

estática, radical e definitiva. 

A partir desse cenário, e com esses princípios, em abril de 1973, foi inaugurado o 

espaço físico do CENtrinho. Entretanto, ao longo de todo ano de 1972, a escola não possuía 

um local apropriado e as obras não haviam terminado. Por essa razão, as aulas aconteceram 

em um prédio da Igreja Batista, no centro da cidade de Niterói, que destinava esse prédio, de 

vários andares, para estudos dos seus membros.  

No ano seguinte, em uma antiga chácara, com muitas árvores frutíferas, um prédio 

no início do terreno e um grande espaço aberto, no fim da Rua Itaguaí no Pé Pequeno, eram 

iniciadas as aulas no novo espaço do Centro Educacional de Niterói. Pinheiro (2017) e 

Sepúlveda (2012) afirmam que o espaço era ótimo, porém, teve um início muito complicação, 

pois mesmo depois de um ano de construção, as obras ainda estavam atrasadas e muitas salas 

de aula não estavam prontas. E, por essa razão, as aulas aconteciam em meio da natureza, 

embaixo das árvores (SEPÚLVIDA, 2012). 

Para essa nova unidade era necessário um grupo de professores que pudessem 

ministrar as aulas tendo a filosofia da escola como centro de suas práticas profissionais. Para 

isso, a escola fez uma chamada pública pelos jornais, em 1971, com o intuito de recrutar 

candidatos a professores para participarem de um curso sobre a metodologia do CEN. Este 

curso, denominado nos jornais da época, como “Uma experiência de ensino renovado”39, teve 

como objetivo ensinar brevemente a visão filosófica da instituição e selecionar os professores 

para aquele primeiro momento. 

Amorim e Pinheiro (2017) recordam que foram muitas as professoras que 

começaram a fazer o curso, porém só havia 20 vagas40. As aulas eram noturnas, ministradas 

das 19h30min até às 21h30min. No princípio, estes encontros ocorriam diariamente, mas esta 

                                                           
39 Essa propaganda aparece no jornal O Fluminense, nos dias 26 e 28 de novembro de 1971. 
40 Foram preenchidas 18 vagas, outras duas foram ocupadas por notório saber pelas professoras Vera Erthal e 

Helena Carijó (AMORIM, 2017). 
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periodicidade não durou por todo o curso.  

A seleção era feita por meio de trabalhos e a participação direta do professor, além 

da frequência. A equipe do CEN que avaliava, conhecia muito de educação, então 

só de observar já conseguiam avaliar quem tinha o perfil da escola. Tinham 

pedagogos, professores e psicólogos. Aconteceram algumas entrevistas e trabalhos 

envolvendo psicologia (recorte da conversa com PINHEIRO, 2017). 

A partir deste 1972, o curso passou a ser contínuo, sempre começando em setembro. 

A escola aproveitou alguns professores que foram selecionados neste primeiro ano, e que se 

tornaram professoras do CEN, para ministrar parte deste curso. A exemplo de Daisy Pinheiro, 

que lecionou algumas aulas sobre a metodologia da Matemática (AMORIM, 2017). 

O curso de formação e seleção de professores era sobre a metodologia do CEN, 

[abordando] como era o trabalho realizado na escola. Era muito diferente, [ainda 

mais] sendo de horário integral (recorte da conversa com PINHEIRO, 2017). 

Tais cursos possuíam muitas semelhanças aos momentos de “retreinamento”, tendo 

sempre assuntos relevantes à metodologia da escola ou didáticas específicas, relacionadas às 

disciplinas ministradas na escola. 

Existiu também no CENtrinho momentos de aperfeiçoamento do corpo docente. 

Amorim (2017) afirma que era um encontro “severo” e que “estudavam mesmo”, sendo um 

espaço de muita troca de experiências e com aulas diversas. Havia um constante intercâmbio 

entre as duas unidades. Quinzenalmente, os professores do CEN e do CENtrinho reuniam-se e 

essa dinâmica só se tornava possível, pois havia uma conciliação de horário para todos os 

docentes. 

Assim como aconteceu na unidade principal, o CENtrinho também investia na 

formação dos professores, promovendo discussões sobre diversos assuntos e metodologias. A 

formação continuada oferecida para os professores parecia “não ter preço”, pois para “Dona 

Myrthes” se alguma metodologia ou professor se destacasse, mesmo em âmbito internacional, 

ela trazia para ministrar cursos e palestras (AMORIM, 2017). 

Pinheiro (2017) afirma que tal aproximação entre o CEN e os diversos personagens 

que ministraram suas palestras pelo momento de “retreinamento” era facilitado, pois a 

diretora Myrthes tinha um envolvimento muito grande com diversas esferas do campo 

pedagógico, tanto aqueles que desenvolviam seus trabalhos na cidade e no estado do Rio 

como em âmbito nacional. Então, além de receber muitos professores e estudantes 

universitários da região do Rio de Janeiro para assistir as aulas e compreender melhor como 
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era o funcionamento da escola, como afirma Santos (2010), havia também um grande diálogo 

entre a instituição e professores de fora do estado, por vezes de fora país, que vinham 

ministravam cursos na Instituição41. Em particular, Pinheiro (2017) relembra e afirma que a 

professora Esther Pillar Grossi, do Rio Grande do Sul, ofereceu diversos cursos acerca da 

metodologia da matemática. 

Amorim e Pinheiro (2017) afirmam que era comum professores de universidades 

europeias, da França ou da Inglaterra, virem intercambiar nesses horários de quinta-feira ou 

em aulas regulares. O professor de Educação (Londres) e de Artes (Cardiff), Michael 

Maynard, pela faculdade inglesa de Leads, também teve uma participação durante uma 

temporada na escola. Sua vinda ocorreu graças a um convênio com o Conselho Britânico. O 

objetivo de sua vinda foi a observação direta às salas de aula, trabalhando diretamente com os 

alunos e participando dos encontros do grupo para desenvolver o planejamento dos diferentes 

setores do CEN (CEN, 1973). 

Segundo Amorim (2017), os momentos de “retreinamento” também eram utilizados 

para melhor entendimento da filosofia e das metodologias utilizadas no CEN, auxiliando na 

desmitificação de possíveis dificuldades, a exemplo das atividades por meio de projetos42.  

Apesar das dificuldades, Amorim (2017) afirma que o trabalho era facilitado, pois ao 

longo do ano, os professores mais experientes do CEN, que em geral ocupavam cargos de 

coordenação, estavam presentes no dia a dia e isso auxiliava os professores menos 

experientes. Sobre isso, Pinheiro (2017) complementa que: 

[...] tinham muito apoio da parte pedagógica. Cada disciplina tinha um 

coordenador, que acompanhava o trabalho realizado, orientando os melhores 

caminhos, ajudando a criar os melhores métodos. [...] Tinha também coordenador 

da série e/ou do segmento. Assistiam aulas, estavam presentes, muito bem 

controlada e orientada (recorte da conversa com PINHEIRO, 2017). 

Parece correto afirmar que toda essa diversidade de metodologias, “atividades por 

meio de projetos, leituras com reflexão, trabalhos em grupo, jogos, debates, “excursões”, 

                                                           
41 Acerca disso é interessante saber que Myrthes Wenzel possuía conexões com diversas instituições 

educacionais estrangeiras, como a École de Sèvres, e com organismos multilaterais para a Educação, como o 

Banco Mundial. Santos (2010) afirma que “estas ligações viriam a se aprofundar a partir de meados dos anos 

de 1970, atingindo seu ápice nos anos de 1980, porém, já nos anos de 1970 é possível perceber a vinculação de 

Myrthes Wenzel às supracitadas instituições. Há um documento desenvolvido pela Association des Amis de 

Sèvres no qual consta um depoimento da Diretora do CEN, referindo-se a sua estada no Centre International 

D’Études Pedagogiques do Colége de Sèvres nos anos de 1960, quando veio a participar das atividades de um 

evento referente à atualidade do pensamento de Celestin Freinet” (p. 104). 
42 Amorim (2017) se recorda de uma conversa com uma antiga professora que havia sido mestra na universidade 

que afirmou que o CEN tinha sido uma das primeiras escolas a trabalhar com a metodologia de projetos. 
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como cita Sepúlveda (2012), tinham o aluno como personagem principal, e foram colocadas à 

prova nos anos iniciais do CENtrinho, pois assim como aconteceu em 1960 na inauguração, 

não houve, em 1972, uma pré-seleção dos alunos que se matricularam na escola. 

Amorim (2017) se recorda que a escola tinha uma média de 120 alunos por série. 

Tendo as quatro séries do primeiro segmento do ensino fundamental, isso garantia um total de 

480 alunos logo nos primeiros anos de funcionamento da escola. Muitos destes alunos 

ingressaram com grandes lacunas em relação aos conteúdos, o que dificultava a 

aprendizagem.  

Os alunos que porventura não conseguissem compreender o conteúdo ao longo do 

bimestre, tinham a oportunidade de serem atendidos pelos professores que utilizavam 

mecanismos para atender as dificuldades que surgiam, pois em cada sala havia um ambiente 

de enriquecimento (PINHEIRO, 2017). 

Neste espaço, enquanto os alunos trabalhavam os conceitos que não estavam 

organizados mentalmente, os outros [seguiam com o conteúdo em ritmo próprio] ... 

a ideia era não ‘amarrar’ todo grupo o mesmo lugar... cada um tinha liberdade de 

crescer dentro da sua capacidade (recorte da conversa com PINHEIRO, 2017). 

O processo avaliativo do CENtrinho era diário e não havia provas, sendo avaliada a 

produção cada do aluno, como relatado por Pinheiro (2017). Como o professor conhecia os 

alunos, era possível saber o que eram capazes de fazer e até onde poderiam ir: “Os professores 

estavam o dia inteiro com o aluno, acompanhando e compreendendo as reações de cada um” 

(PINHEIRO, 2017). 

Para apresentar e comunicar essa avaliação aos pais era feito um boletim, que era 

preenchido a cada fim de bimestre em formato de relatório. Como eram muitas aulas, cada 

professor fazia o seu relato e anexava ao geral, preparado pela professora regente.  

Outra contribuição do CEN à sociedade era a promoção e o desenvolvimento de 

novas metodologias para o ensino, a fim de ampliar as propostas educativas. Amorim (2017) 

conta sobre uma proposta inovadora, que envolvia o aprendizado por meio de projetos. Nesse 

tipo de metodologia, apresentava-se um tema condutor e as disciplinas deveriam ser 

relacionadas de alguma forma a esse tema, dentro obviamente dos limites de cada matéria, 

com contribuições para o desenvolvimento do projeto. Havia um cronograma para as 

atividades que seguia um planejamento rígido. A antiga professora se recorda do Projeto 
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Planta D’agua43, que teve o tema da água como gerador. Ela envolvia além das disciplinas 

“mais tradicionais”, o cultivo de uma horta e a criação de animais. A culminância do projeto 

foi uma grande festa, com muitos trabalhos de artes e uma apresentação de teatro, baseada no 

livro “A Planta d’Água”, de Vera de Vives, para a turma da 3ª série do primeiro grau (VIVES, 

1973). 

Em 1972, o CEN publica Plano pedagógico 1972 – 1973, que tem como um dos 

objetivos auxiliar na fortificação dos pensamentos da equipe diretora sobre a perspectiva de 

educação que queriam. 

Entendemos que a escola tem como princípio básico a troca de experiências, em 

um grande trabalho em equipe. Em que todos se educam ao mesmo tempo que vão 

educando. Esse círculo de troca de experiências parece ser mais ativo e produtivo 

em classes ou cursos experimentais (ROCHA, 1972).  

O plano pedagógico de 1972 descreve os dois objetivos básicos em relação aos seus 

alunos: dar ênfase à sua formação e oferecer subsídios para que os educandos possam melhor 

escolher seus caminhos, percebendo o que for mais indicado para cada caso. 

Este texto parece ser importante neste momento, pois explica o funcionamento da 

escola, seus processos avaliativos, os retreinamentos de professores, a relação professor-

aluno, a grade curricular. Assim, seria possível para que os docentes compreendessem alguns 

mecanismos da escola. 

Outra expansão realizada pelo CEN foi a criação de polos para o Ensino à Distância 

em outros estados e municípios. Rocha (2017)44 considera que este feito é um dos mais 

importantes, “sua menina dos olhos”, pois entre 1970 e 1980 não existiam muitas escolas que 

ofereciam este tipo de serviço ou se utilizavam desta metodologia. O ex-assessor rememora o 

período que ficou responsável por esta modalidade pedagógica, em que o aluno não precisava 

estar em uma escola efetivamente, pois era como se escola fosse até ele (ROCHA, 2017). Os 

profissionais do CEN envolvidos precisavam confeccionar diversos materiais, como textos e 

apostilas, com instruções de como as atividades deveriam ser realizadas. Outra função era dar 

o suporte necessário, fosse produzindo mais documentos, ou ainda, em alguns casos indo até 

o polo em questão para dar a assistência. 

Como o trabalho neste tipo de serviço cresceu, Rocha (2017) se recorda da criação 

                                                           
43 Este projeto foi citado no jornal O Fluminense em 30 de outubro de 1973. 
44 Para facilitar o entendimento, todas as referências de Amorim (2017) são fruto da entrevista realizada em 

2017. 
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do Centro de Capacitação Profissional (CECAP), que foi criado para expandir e controlar o 

ensino à distância, local que servia de base era um dos prédios da escola. Este ambiente era 

um espaço reservado para que uma equipe de professores que recebiam textos de outros 

docentes, preparassem outros materiais e os reproduziam (ROCHA, 2017). Esses professores 

em geral não estavam vinculados a escola CEN. 

A estrutura nos outros estados funcionava de maneira semelhante, recorda Rocha 

(2017):  

[...] em cada estado [havia] uma pessoa [da equipe do CEN] que controlava tudo e 

nos diversos lugares [estados] tinham núcleos. [...] [este profissional que 

controlava] tudo isso – que recebe o material, dá instruções, dirige, ensina como 

esse material [deveria] ser usado. [...] Tinham sistemas de provas para aprovar o 

aluno ou não. Tinham equipes que viajavam [até cada um dos polos]” (recorte da 

conversa com ROCHA, 2017). 

Também é desta década, o início da publicação do periódico Cadernos Pedagógicos 

do CEN45, que aconteceu entre os anos de 1972 e 1983. Essa revista tinha como objetivo a 

promoção da filosofia da escola em caráter nacional, a divulgação das atividades que 

aconteciam na escola, a difusão de sua filosofia e dos pensamentos da direção e dos 

professores da escola sobre Educação. Assim, o objetivo principal era estabelecer um diálogo 

com os educadores que se interessavam pelo tema da educação da juventude no país 

(ROCHA, 2017 e 1972). É notório que os Cadernos figuram como uma iniciativa que 

indicam os pensamentos de inovação da escola, traduzindo muitas reflexões, da época, acerca 

da Educação e em particular, da Educação Matemática. 

A relação com o MEC, considerando o diálogo público-privado, ao longo das 

décadas de 1960 a 1970, como estudado por Santos (2010), pode ter vinculado uma 

necessidade de materialização do que acontecia na escola, como parte de sua função 

pedagógica objetivando o esclarecimento e o diálogo com a sociedade.  

Ao longo de sua existência, foram publicados sete volumes numerados e mais duas 

publicações que não possuem registros numéricos, tendo sido lançados pela gráfica da escola, 

a GRAFCEN. A intensão deste periódico era ser uma publicação semestral, porém como eram 

veiculados com verbas da escola, muitos atrasos aconteceram nos lançamentos (ROCHA, 

2017). Vale ressaltar também que as publicações poderiam ser compradas por qualquer 

                                                           
45 As edições do Cadernos Pedagógicos, hoje, podem ser encontradas em bibliotecas particulares separadamente, 

alguns na biblioteca da escola - no CENtrinho ou na sede do CEN - no centro de Niterói, ainda na Avenida 

Amaral Peixoto, e na biblioteca do CFCH da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus Praia 

Vermelha, que possui todos os exemplares.  
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instituição ou pessoa interessada no campo de estudo. 

Em relação à estrutura do periódico, existem seções recorrentes, Estudos e Resenhas, 

que aparecem em quase todas as edições. Outras seções como Editorial e Experiências, nem 

sempre estavam presentes.   

A partir de uma leitura panorâmica sobre os Cadernos e seus textos observa-se, a 

partir dos títulos e dos autores de cada um deles (CENTRO, 1992), que majoritariamente os 

artigos tinham como autores os professores e funcionários da escola46, ora relatando as 

experiências realizadas no CEN ora as reflexões de algum tema específico no campo 

educacional. Entretanto, vale o destaque que dos oito volumes publicados, dois deles 

contemplam integralmente artigos relacionados à matemática, não apenas com relações sobre 

o ensino, mas acerca de algumas inovações da própria Matemática científica. 

Quadro 1: Números publicados por ano 

Volume Número Ano 
1 1 1972 
1 2 1973 
1 3 1973 
2 4 1973 
2 5 1974 
3 6 1975 
4 7 1976 
5 8 1977 
6 9 1979 
6 10 1979 
7 11 1980 
- 12 1983 
- 13 1983 

Fonte: Centro (1992) 

Ainda em referência aos títulos, alguns artigos foram escritos por pessoas envolvidas 

diretamente com o CEN, como é o caso de Currículo e criatividade, de Wenzel (1973) ou O 

estudo da filosofia no 2º Grau, escrito pelo professor Resende em 1972 (CENTRO, 1992). 

Outros textos tiveram a participação de pessoas externas, como pode ser exemplificado, A 

introdução da Matemática Moderna no Brasil e o Livro Didático, de Jairo Bezerra, em 1980, 

ou ainda, o Sobre o Ensino de Geometria, da Maria Laura Mouzinho Leite Lopes. 

Parece correto afirmar ao longo dos volumes que os Cadernos Pedagógicos tomaram 

outros rumos quando comparados, diferentes dos descritos em sua origem. 

                                                           
46 A maioria dos nomes foram reconhecidos por mim ou por colegas do CEN, como é o caso de José Nolasco 

Albano, professor de Artes, Guiomar Nemer, professora de Português e José Teixeira d’Assumpção, orientador 

pedagógico. 
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3 ALGUMAS EXPERIÊNCIAS COM A MATEMÁTICA MODERNA NO 

CENTRO EDUCACIONAL DE NITERÓI: DAS SÉRIES DO SEGUNDO CICLO DO 

1º GRAU ATÉ O 2º GRAU 

 

3.1  Arago de Carvalho Backx: das primeiras experiências à sua chegada ao CEN 

 

Nas décadas de 1950 e 1960 houve em âmbito global uma renovação no ensino da 

Matemática, denominada de Movimento da Matemática Moderna. No Brasil, as discussões 

ganharam mais fôlego a partir da década de 1960, tendo seu ápice na década seguinte. Neste 

período, tendo como inspiração essa renovação, sucederam-se diversas experiências no ensino 

de Matemática no CEN. O professor Arago de Carvalho Backx foi um dos principais 

responsáveis por tais experiências pedagógicas, a partir do trabalho desenvolvido em uma 

turma de admissão com alunos de 10 a 11 anos. 

Durante oito anos, Arago foi aluno do internato do Colégio Pedro II, na unidade São 

Cristóvão e ao finalizar essa etapa em 1958, seguiu seus estudos na Faculdade Nacional de 

Filosofia, hoje parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2017). 

Ao completar seus estudos na graduação de Matemática, entre os anos de 1961 e 

1962, prestou concurso para o cargo de professor da rede Estadual da Guanabara. Nessa 

mesma época, foi convidado para ser estagiário do Instituto de Matemática Pura e Aplicada 

(IMPA), tornando-se bolsista de iniciação científica. Ao longo deste período, fez jornada 

dupla, conciliando trabalho e estudo. Lecionava à noite para turmas do antigo ginasial e 

durante o dia se dedicava ao trabalho de pesquisa no IMPA. Poucos anos depois, prestou novo 

concurso para a rede estadual, o que provocou um acúmulo de funções. Tal fato, o levou a 

deixar o vínculo com o IMPA, porém continuou os estudos no Instituto. A partir deste 

momento, seus estudos acadêmicos confluíram para o campo da Educação Matemática 

(BACKX, 2017)47. 

No ano de 1966, devido à sua pesquisa no IMPA, Arago conseguiu uma bolsa de três 

meses, pela Organização dos Estados Americanos (OEA) para estudar no Uruguai, e nesta 

viagem, conheceu o trabalho de George e Frédérique Papy (LUZ, 1971). Durante o tempo no 

                                                           
47 Para facilitar o entendimento, todas as referências de Backx (2017) são fruto da entrevista realizada neste ano 

com o professor. 
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IMPA, Backx teve também a oportunidade de conhecer o professor Leopoldo Nachbin48, 

renome nas diversas esferas acadêmicas, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ). Por conta disso, Nachbin conseguiu uma nova bolsa de estudos para 

Arago, desta vez para uma especialização na Bélgica, viabilizada pela CAPES, para fazer uma 

pós-graduação no Centro Belga de Pedagogia da Matemática (CBPM) (BACKX, 2017). 

Assim, em 1967 e 1968, Arago participou como observador das aulas dadas por 

Frédérique Papy, para turmas com crianças de 6 e 7 anos. Neste período, a pesquisadora belga 

estava desenvolvendo seu método. Backx (2107) revela que havia na equipe quatro tipos de 

funções: a professora pesquisadora, na figura da Frédérique a condutora central do processo; 

Danielle Incolle, que atuava como professora titular da turma; os demais pesquisadores do 

grupo, no qual ele próprio fazia parte; e os alunos. Ainda segundo o professor Arago (2017), 

ficava a cargo da professora Papy a responsabilidade de ensinar e cobrar as atividades, Incolle 

era responsável por auxiliar nas dúvidas. Os demais pesquisadores observadores não 

poderiam interagir com os alunos, sendo permitido apenas a interpretação das dúvidas e as 

anotações que posteriormente seriam discutidas com o grupo de estudo. 

Por conta desta vivência acadêmica internacional, ao retornar para o Brasil, Backx 

recebeu muitos convites para participar de projetos pedagógicos, fosse como coordenador ou 

como professor de cursos sobre a Matemática Moderna. Soares (2001) relata que o Grupo de 

Estudos do Ensino da Matemática (GEEM), um dos principais incentivadores e divulgadores 

do Movimento da Matemática Moderna no Brasil, promoveu diversos cursos para apresentar 

essa nova tendência, convidando o professor Arago para divulgar a Matemática Moderna nas 

regiões Sul e Sudeste, onde ministrando cursos e palestras em viagens para São Paulo e Porto 

Alegre. Luz (1971) cita que Arago Backx foi também à Cochabamba, na Bolívia. 

Dentre as experiências vivenciadas por Backx, destaca-se a sua relação com o 

Programa de Melhoria do Ensino Médio49 (PREMEM), em 1970. Backx (2017) revela que o 

                                                           
48 Um dos mais importantes matemáticos brasileiros, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) 

Participou até 1970, época em que ocorre sua saída da Instituição (RIOS, 2008). Para maiores informações: 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/189074/DM.diogofrios.2008.pdf?sequence=1&is 

Allowed=y  
49 O PREMEM foi criado pelo o Decreto nº 63.914, de 26 de dezembro de 1968, cujo objetivo era “incentivar o 

desenvolvimento quantitativo, a transformação estrutural e o aperfeiçoamento do ensino médio.” O 6º artigo 

assumia que era competência da “Comissão de Administração, ao aplicar os recursos provenientes de 

empréstimos externos e recursos nacionais de contrapartida: I - Promover, juntamente com os Estados, a 

implementação dos planos elaborados pelos mesmos e referentes à expansão e melhoria de sua rede de ensino 

médio público, em articulação com uma assistência técnica educacional que assegure a consecução dos 
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objetivo desse projeto era reformular o ensino de Matemática do nível de 1º e 2º graus, dando 

os subsídios necessários à formação dos professores nos estados de Bahia, Minas Gerais, 

Espírito Santo e Guanabara, com relação à Matemática Moderna, e “aproveitá-los [os 

professores que fizeram o curso] nos ginásios polivalentes nesses quatros Estados, [para] 

introduzir o método [de Papy]” (CINCO, 1971f). O programa possuía uma equipe formada 

por avaliadores, planejadores, professores. Os professores participantes, além de ajuda 

financeira em forma de bolsa de estudos, também receberam os volumes 1 e 2 do 

Mathemátique Moderne de George Papy, pois o programa importou muitos desses livros. 

Neste projeto, Backx atuou como organizador de alguns cursos de licenciatura em 

Matemática, reformulando currículos com vista ao ensino da Matemática Moderna. 

Entretanto, apesar do artigo 2º do Decreto nº 63.914, de 26 de dezembro de 1968, certificar 

que o PREMEM contaria “com recursos orçamentários federais e estaduais, e extra 

orçamentários de fontes internas e externas” (BRASIL, 1968), o professor acreditava que as 

verbas para este caso eram de origem privada (BACKX, 2017).  

Observando os jornais de outros estados, a exemplo do Diário de Notícias, do Rio do 

Grande do Sul, de 27 de setembro de 1970, percebe-se uma chamada da palestra do professor 

Arago oferecida pelo PREMEM50 em união com a Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o GEEM. Foi feita também uma convocação 

pública para que os professores locais participassem desse momento de discussão sobre a 

reforma curricular. Essas informações revelam um pouco mais da atuação do professor Arago 

de Carvalho Backx, no GEEM, além do desejo por mudanças nos modos de ensinar 

Matemática em todo território Nacional. 

O “Projeto 3” da Secretaria de Educação do Estado da Guanabara foi uma nova 

iniciativa em que Arago foi convidado para ser coordenador da área de Matemática, com o 

intuito de reformular o ensino da disciplina no estado. Existia neste programa uma proposta 

para uma maior participação dos professores da rede estadual da Guanabara, que acarretaria 

um aumento salarial para os professores que fizessem os cursos de formação continuada em 

                                                                                                                                                                                     
objetivos do PREMEM. II - Administrar os projetos de âmbito nacional que visem ao treinamento e 

aperfeiçoamento de professores de ensino médio geral, à construção de um ginásio polivalente modelo na 

capital de cada Estado, ao equipamento e manutenção dos centros de treinamento de professores de ciências, à 

seleção de bolsistas para aperfeiçoamento no estrangeiro e à organização de serviços de assistência técnica 

educacional (BRASIL, 1968). 
50 É válido ressaltar que em 26 de janeiro de 1972 é criado o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino 

(PREMEN), a partir da homologação do decreto, nº 70.067, que com isso, absorvia o PREMEM. O intuito 

principal, deste novo programa, era de aperfeiçoar o sistema de ensino de primeiro e segundo graus no Brasil 

(BRASIL, 1972). 
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ciências, matemática, física, metodologia de ensino e dinâmica de grupo. Este 

empreendimento durou dois anos aproximadamente, com carga horária de 40 e 60 horas por 

disciplina (BACKX, 2017). 

Também deve-se destacar a participação de Backx juntamente com o professor Luis 

Antonio Garcia no Serviço de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Médio (SADEM), 

promovido pelo então estado da Guanabara, e no Centro de Especialização e Aprimoramento. 

Ambos os programas tinham intenção de complementar os conhecimentos dos professores da 

Educação Básica e a maneira destes enxergarem e repassarem a Matemática para seus alunos 

(LUZ, 1971). 

O seu retorno para o Brasil foi marcado também pela volta aos trabalhos frente a rede 

estadual. Justificando que sua experiência deveria ser passada para os demais professores, 

Backx (2017) conta que conseguiu que uma de suas matrículas ficasse em cargo de lecionar 

no Centro de Formação de Professores do Ensino Normal (CFPEN)51 um curso de dois anos, 

em que todas as professoras do primário faziam para conseguirem uma titulação de 

escolaridade que as habilitasse para lecionar para outras professoras normalistas (BACKX, 

2017). Com isso, o professor afirma que a ideia deste curso era para que as professoras, 

chamadas de orientadoras educacionais, do estado da Guanabara, se tornassem 

multiplicadoras deste conhecimento, dando a possibilidade para mais que mais professoras 

tivessem acesso a reforma do ensino da matemática. Foi neste período, de dezoito meses 

aproximadamente, que ele começou a trabalhar com os métodos aprendidos na Bélgica. 

Quando passou no concurso para professor assistente no Instituto de Matemática da 

Universidade Federal Fluminense, precisou se desligar do CFPEN. 

Outro momento vivido por Arago foram os anos em que foi professor na 

Universidade Santa Úrsula, ministrando uma cadeira de Metodologia da Matemática. O 

professor conta que, durante o período em que lecionou na CFPEN, Dom Irineu52 era o 

professor titular dessa disciplina na Universidade e desenvolvia com os alunos um curso 

baseado no livro MM1, Mathemátique Moderne 1, de George Papy. Por razões desconhecidas 

por Backx (2017), Dom Irineu se retirou desta universidade e, Coscareli, então coordenador 

da Engenharia da Santa Úrsula e colega de Arago na Universidade Federal Fluminense, o 

                                                           
51 Implantado, em 1966, pelo Instituto de Educação do Estado da Guanabara, Decreto n° 381, de 02 de abril de 

1965, no qual tinha por finalidade formar o professor do ensino secundário, mais especificamente para atuar no 

ensino Normal (RODRIGUES, 2016). 
52 Para maiores informações sobre Dom Ireneu buscar a dissertação de Costa (2014). 
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convida para lecionar esta cadeira, dando continuidade ao processo já implementado. Backx 

se recorda que “usava uma metodologia, [de] trabalhos de grupo, textos e alguns [alunos] 

tinham o livro do Papy. A maioria já tinha o livro e quando alguém não tinha, eu fazia duplas” 

(BACKX, 2017). 

Acerca de sua outra matrícula na rede estadual de ensino, Backx (2017) destaca que 

pouco antes de ir para Bélgica, começou a trabalhar no Colégio Estadual Brigadeiro Schorcht, 

em Jacarepaguá53, onde conheceu Henriette Amado, então diretora dessa escola. Ao retornar 

para o Brasil, esta outra matrícula foi alocada para o colégio André Maurois, no Leblon, por 

Henriette Amado, que neste momento era diretora desta outra escola. 

A coordenação do colégio André Maurois, junto à sua direção, já havia conseguido 

um suporte financeiro com a SADEM, desde 1968, para uma “reciclagem” dos 

conhecimentos dos professores. Assim, em 1970, foi proposto que o professor Arago, 

ministrasse aulas em horário extraclasse, para oito professores, incluindo Estela Kaufman 

Fainguelernt e Amélia Maria Noronha Pessoa de Queiróz (SOARES, 2001).54 

Em 1969, Arago começou a utilizar neste colégio o método aprendido na Bélgica, 

empregando três caminhos complementares, um com os professores e outros dois com os 

alunos. 

Com relação aos alunos, Arago realizou duas experiências. Nesta escola os alunos 

eram agrupados em turmas de acordo com suas notas (SOARES, 2001). Inicialmente, Backx 

(2017) se recorda de ter feito um trabalho diferente com uma turma, que apesar de não ser 

propriamente experimental, foi possível alterar certas formas de abordar o conteúdo, a fim de 

apresentar a Matemática de uma forma ímpar. Entretanto, não era desejável aplicar o método 

de forma limitada ou apenas com os bons alunos. Portanto, decidiu-se, em 1970, aplicar o 

método de Papy para seis das quinze turmas de 5ª série, sob a responsabilidade das 

professoras Estela Fainguelernt e Amélia Maria de Queiróz. 

É durante a realização destes projetos que uma colega do colégio André Maurois o 

indica para conversar com Myrthes De Luca Wenzel, então diretora do CEN. Nessa conversa-

entrevista a diretora desejava entender como se “fazia esta Matemática Moderna” e como foi 

                                                           
53 É importante ressaltar que a diretora do CEN, Myrthes Wenzel, esteve no grupo que participou da inauguração 

do Colégio Estadual Brigadeiro Schörtch, em Jacarepaguá (LOBO, 2002). 
54 Em 1971, pelo menos seis colégios no estado do Rio de Janeiro aplicavam o método Papy: São Bento, C.E. 

André Maurois, Anderson, Instituito Sousa Leão, Brasil América e o CEN (CINCO, 1971f). 
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a experiência do professor na Bélgica (BACKX, 2017)55. Por conta de tal vivência, Arago 

Backx foi convidado a ministrar um curso semanal para os professores da escola sobre o 

método de Papy, em algumas reuniões de “retreinamentos”, às quintas-feiras, ao longo dos 

últimos meses de 1969.  

Acerca das reuniões, Rocha (2017) relata que se assemelhavam a uma conferência, 

tendo o professor Arago como palestrante. Nestas conferências, Arago discorria a respeito da 

teoria aprendida no curso na Bélgica, apresentando diversas maneiras de tratar a Matemática 

Moderna, fazendo comparações entre o que era feito e a nova forma de se fazer matemática. 

Estes momentos serviram para abordar e compreender os fundamentos, o “bê-á-bá” da 

Matemática Moderna. 

Backx (2017) alega que nesse primeiro momento havia apenas 6 ou 7 professores nos 

“retreinamentos”. Alguns muito empolgados, porém, outros olhavam com certa desconfiança 

por estarem ainda trabalhando com uma matemática dita “tradicional”. Ele relata também dois 

outros problemas: a falta do livro e o idioma do livro, em francês. O professor alega que era 

preciso fazer a exposição de qual era a proposta do George Papy, a partir do MM1, 

exatamente o livro mais indicado para as turmas iniciais. 

Depois que foi contratado pela escola para atuar como professor a partir do ano de 

1970, Arago continuou, nos “retreinamentos”, o curso sobre a metodologia de George Papy. 

Alguns anos mais tarde a tarefa seria facilitada, quando os livros foram traduzidos para o 

espanhol. Assim, além do MM1, foi trabalhado grande parte do segundo livro, MM2, e uma 

                                                           
55 É interessante observar pelo trabalho de Santos (2010) que os registros dos documentos catalogados 

possibilitam a criação de uma linha cronológica das ações do CEN relacionadas a Matemática Moderna, ao 

longo da década de 1960. Com efeito, Santos (2010) constitui um catálogo para organizar diversos documentos 

encontrados para sua pesquisa, sendo com isso, possível afirmar que em 10/07/1962, a professora Janete 

Loureiro de Sá escreve um relatório encaminhado à FUBRAE para apresentar o desenvolvimento de estudos 

referentes à Matemática Moderna, com vistas a criar materiais didáticos diferenciados, com o “padrão CEN”. 

Em 25/09/1962, a professora Nicia Pereira Muniz, produz um relatório técnico descrevendo o orçamento e os 

materiais necessários para a impressão de 2.000 exemplares da apostila intitulada “Princípios da Matemática 

Moderna”. Três dias depois, a diretora Myrthes confecciona um relatório encaminhado à FUBRAE no qual 

indicava a viabilidade da publicação por parte desta fundação da apostila sobre a Matemática Moderna 

desenvolvida no CEN sob a autoria de Janete Loureiro de Sá e Nicia Pereira Muniz. Três anos depois, outro 

relatório teria sido encaminhado à FUBRAE dando conta do número de professores atendidos pelo curso de 

Atualização Pedagógica em Matemática Moderna realizado nas dependências do CEN, este relatório foi escrito 

por Janete Loureiro de Sá, em 26/04/1965. Menos de um mês depois, em 12/05/1965, a Direção do Colégio 

Lineu Nilo Peçanha, encaminhou um ofício à direção do CEN solicitando autorização para que seus 

professores de Matemática pudessem realizar uma visita técnica no dia 04 de julho daquele ano. Em fevereiro 

de 1966, a professora Janete Sá, escreveu um texto introdutório ao seminário docente sobre matemática 

moderna realizado no CEN. Em 1968, a professora escreveu outro texto relativo ao seminário pedagógico 

sobre didática matemática. Por isso, a partir destas informações não parece estranho o interesse da direção do 

CEN pela Matemática Moderna, como reitera o antigo assessor da direção Renato Rocha (2017), ao lembrar do 

desejo da direção do CEN em reformular o ensino de Matemática. 
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parte do terceiro volume, MM3. Os professores trocavam experiências, anotavam caso algo 

fosse explicado no quadro e tiravam dúvidas. Não havia cobrança por parte da direção ou da 

coordenação da escola para a participação e os professores estavam ali de acordo com seu 

interesse56. Backx (2017) ainda se recorda que apesar de no princípio alguns professores 

terem sido resistentes, a reação mudou depois que foi verificado que “tinha algo de 

interessante nesta maneira de ensinar a matemática e que valia repensar e remodelar”. Backx 

(2017) acredita que por isso houve uma maior participação e envolvimento do grupo de 

professores57. 

  

3.2  George Papy, o Centro Belga de Pedagogia Matemática e a sua estadia no Brasil 

 

George Papy foi um matemático belga com o qual Arago teve um forte 

relacionamento acadêmico, que se iniciou entre os anos de 1967 e 1969. George Papy se 

formou pelo Institute for Advanced Studies of Princeton e era doutor em Matemática pela 

Universidade Livre de Bruxelas, presidente Grupo Internacional da Pesquisa em Pedagogia 

Matemática, diretor do Centro Belga de Pedagogia Matemática (LUZ, 1971), e autor da 

coleção de cinco volumes, Mathemátique Moderne, pois o quarto volume não foi editado 

(COSTA, 2016, p. 110). 

George Papy tinha o anseio em modificar estruturalmente o ensino da matemática de 

seu país, reformulando o currículo da disciplina como um todo, tendo a preocupação de 

propor metodologias para o ensino desta disciplina, e introduzir tópicos novos no currículo 

desta disciplina. Seus ideais podem ser percebidos na citação: 

[...] se você [aluno de 11 - 12 anos] quiser participar eficazmente na vida no mundo 

de amanhã, você deve aprender a ciência e a técnica, e consequentemente a 

matemática, atual. Você deve chegar o mais rápido possível às noções 

                                                           
56 É provável que os professores tivessem outras atribuições neste momento de retreinamento, e talvez pudessem 

optar por ficar neste grupo para estudar mais sobre a metodologia de Papy, ou participar de alguma outra 

atividade. 
57 Ainda figuram na trajetória do professor Arago Backx, participação na equipe fundadora do Grupo de Estudos 

e Pesquisa em Educação Matemática (GEPEM), estando à frente no primeiro do periódico, em 1976, no cargo 

de Assessor de Estudos e Pesquisa. Backx também tem a coautoria do livro Prelúdio à Análise Combinatória, 

publicado em 1975, pela Companhia Editora Nacional, juntamente com os professores Luiz Moniz Badeira 

Poppe e Raimundo Nonato Onofre Tavares. Este livro aborda, segundo sua apresentação, uma maneira 

alternativa de ensinar os fundamentos da análise combinatória, tendo como ponto de partida para sua 

concepção o princípio multiplicativo. Isto é feito para descomplicar as fórmulas, e tentar de maneira mais 

espontânea trabalhar temas como arranjo e combinação (LIMA, 1975). Outro livro, Valor Absoluto, também de 

autoria do professor Arago, possui coautoria com Raimundo Nonato Onofre Tavares, e foi publicado pela 

editora do CEN, em 1984. 
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fundamentais da matemática moderna que é utilizada em todas as ciências. É por 

isso que não podemos mais lhe ensinar a matemática do mesmo modo que ela foi 

ensinada a seus pais e avós (PAPY apud COSTA, 2014, p. 24). 

Figura 3: Capa do livro Mathématique Moderne 1 de George Papy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Papy, 1963  

 

Figura 4: Capa do livro Mathématique Moderne 2 de George Papy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Papy, 1965 
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Figura 5: Capa do livro Mathématique Moderne 3 de George Papy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Papy (1967) 

Figura 6: Capa do livro Mathématique Moderne 5 de George Papy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Papy (1966) 
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Figura 7: Capa do livro Mathématique Moderne 6 de George Papy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Papy (1967) 

 

Ele era considerado por muitos como um bourbakista58, no aspecto de “fundamentar 

suas reformas do ensino de matemática as diretrizes do grupo Bourbaki” (VÁSQUEZ, 2008 

apud COSTA, 2014). Também é possível observar essa influência na fala do próprio Papy: “o 

trabalho monumental de Nicholas Bourbaki representa, em seu nível mais elevado, a atual 

matemática de base” (PAPY, 1967, apud COSTA, 2014, p. 23). 

A partir destas propostas de reformulação, no ano de 1961 é criado o Centro Belga 

de Pedagogia Matemática, uma instituição particular sem fins lucrativos, com o objetivo de 

estudar “o aperfeiçoamento do ensino de matemática e promover o desenvolvimento e a 

difusão do ensino da matemática moderna” (VÁZQUEZ, 2008 apud COSTA, 2014). Costa 

(2014) cita os autores Vázquez (2008) e Vanpaemel (2011) para confirmar que a criação do 

centro belga fazia parte de uma reunião de ações para modificar o currículo belga, na qual 

muitos matemáticos, professores de matemática, pedagogos e autores de livros didáticos 

faziam parte.   

Essa reforma no país europeu aconteceu no fim da década de 1960, sendo 

orquestrada inicialmente em turmas experimentais, para em um segundo momento haver uma 

                                                           
58 “Nicolas Bourbaki foi o pseudônimo usado por um grupo de matemáticos [...] que em livros e artigos 

defendiam uma evolução – e uma revolução – interna na Matemática a partir do desenvolvimento e estudos da 

noção de estrutura” (SOARES, 2001, p. 47). 
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espécie de “reciclagem”, atualizando os conhecimentos e métodos didáticos dos professores, e 

um terceiro momento que tornava obrigatória a utilização do método nos ginásios públicos 

onde a experiência havia sido testada. Foram quase dez anos de experiências, tendo um 

processo gradativo de construção e teste, para em 1968, o método ser assumido como 

obrigatório em toda primeira série ginasial das escolas belgas (MATEMÁTICA, 1970). 

Assim, as experiências que culminaram no chamado método de Papy começaram a 

se desenvolver em 1957, como relatadas por Luz (1971), sendo dividido em quatro partes o 

processo de desenvolvimento. Nos dois primeiros anos, Servais inicia um trabalho com 

Frédérique Lenger (mais tarde esposa de Georgy Papy), o programa Lenger-Servais, com a 

intenção de usar materiais concretos no estímulo do desenvolvimento das estruturas 

matemáticas e gradativamente introduzir conteúdos matemáticos avançados para professores 

primários (VANPAEMEL et al, 2011 apud COSTA, 2014 e LUZ, 1971). George Papy não 

estava envolvido nesse programa inicialmente. Ele foi convidado a participar depois para 

auxiliar no processo de alinhamento da sequência pedagógica dos conteúdos curriculares. “O 

resultado foi tão positivo que a experiência passou do pré-maternal para o ginasial” (LUZ, 

1971, p. 4). 

Sobre o primeiro envolvimento, em 1958, entre George Papy e o programa Lenger-

Servais, Papy aborda o assunto em uma entrevista para o Jornal do Brasil, no dia 15 de junho 

de 1971, se recordando que:  

[...] certas noções não eram matematicamente corretas. Eles [Lenger-Servais] 

pretendiam que havia meios de ensinar noções aproximativas e não noções 

autenticas. Para provar que era impossível, fiz-lhes demonstrações. Um ano depois 

pedi uma classe de alunos secundários, e foi aí que tudo teve início: fiz algumas 

das descobertas pedagógicas e matemática mais importantes.” 

Entre os anos de 1961 e 1964, ocorreu a etapa seguinte do processo experimental, 

iniciando no primeiro ciclo do ensino secundário, com alunos de 12 a 15 anos. Luz (1971) cita 

que o resultado foi positivo com os alunos mais novos, pois eles tinham uma experiência 

prévia realizada no ensino primário e compreendiam o método. O terceiro momento é 

marcado pela experiência dos “programas modernos” entre os alunos de 15 a 18 anos. Assim 

ela foi limitada no segundo ciclo do ensino secundário, e todos os alunos, neste caso, já 

possuíam prévia experiência com o método. 

Ao fim desse processo, em 1967, George Papy declara que era preciso que o método 

começasse antes dos doze anos de idade, pois “era muito tarde para se introduzir os 
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programas modernos no ensino da Matemática. Convém fazer isso aos seis anos, no primeiro 

ano do primário” (PAPY apud LUZ, 1971). 

Em entrevista para o Jornal do Brasil, Backx (1971) confirmou que a experiência e a 

adoção por parte dos belgas, não havia sido uma atitude de gabinete, aconteceram muitas 

reflexões por parte dos envolvidos e que o professor belga, George Papy, não tinha ficado 

satisfeito. “Papy primeiro experimentou para depois constituir o programa. Primeiro ele 

testou, [com base em] ideias [que tinha] a priori, mas nada definitivo. [...] ele prevê a reforma 

no ensino secundário, de sua própria reforma” (BACKX apud LUZ, 1971). 

George Papy organizou seu programa curricular de tal forma que se assemelhasse a 

confecção de uma corda, não sendo possível distanciar a geometria da álgebra e da aritmética. 

Portanto, a ideia de sua reforma era não haver uma separação entre as essas áreas da 

Matemática. Todos os conhecimentos deveriam provir da teoria dos conjuntos, seguindo um 

encadeamento puramente lógico (VANPAEMEL et al, 2011, apud COSTA, 2014). 

Costa (2014) declara que é possível, mesmo que maneira reduzida, considerar pelas 

falas e pelos textos de George Papy, que os alicerces para a construção da base matemática do 

antigo ensino ginasial, atual ensino fundamental II, deveriam ser  

[...] embasado [o] pela teoria dos conjuntos, [que] compreendia o estudo do grupo 

aditivo dos vetores, o corpo dos números reais, a estrutura de espaço vetorial 

(inicialmente estudado sem a definição de produto escalar) e a geometria plana. Os 

estudos culminaram com a estrutura de espaço vetorial euclidiano plano (nome 

específico que Papy adotava ao introduzir o produto escalar) (COSTA, 2014, p. 

27).  

A pesquisadora complementa dizendo que no ensino médio, Papy introduz o estudo 

dos espaços vetoriais reais. A intenção neste ciclo era “facilitar o acesso a essas estruturas 

[acima mencionadas], colocá-las em seu lugar, utilizá-las” (PAPY apud COSTA, 2014). 

No Brasil, a mídia periódica noticiou duas vindas de George Papy para o Brasil. A 

primeira, em 1966, no V Congresso Nacional de Ensino de Matemática, em São José do 

Campos, em que o tema foi A Matemática Moderna na escola Secundária, articulações com o 

Ensino Primário e com o Ensino Superior (SOARES, 2001). A segunda viagem aconteceu em 

1971, com o objetivo de expor a pedagogia Matemática (PAPY, 1971c)59, cujo tema central 

era A modernização da Matemática. Foram realizadas, pelo menos três conferências, duas no 

                                                           
59 Estou me referindo ao artigo do Jornal do Brasil.  
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Centro Educacional de Niterói e uma na Universidade Santa Úrsula, entre os dias 15 e 18 de 

junho daquele ano. Ao longo desse período, foram publicadas diversas reportagens sobre o 

que era a Matemática Moderna, os medos referentes a esta disciplina, entrevistas com Arago 

Backx e George Papy e a cobertura das palestras.   

George Papy chegou ao Brasil, pela segunda vez, no dia 14 de junho de 1971, sendo 

convidado pelo CEN e pela Universidade Santa Úrsula, sob o patrocínio do SADEM e do 

Centro de Treinamento de Professores. No mesmo jornal há uma nota, uma visita 

programada, afirmando que a vinda do professor belga tinha sido promovida pelo CEN em 

colaboração com a editora José Olímpio60 e a Editora Ao Livro Técnico (LUZ, 1971). 

Em entrevista para o Jornal do Brasil, Papy assume que seu método não é milagroso 

em relação a velocidade de aprendizagem e que existem ritmos diferentes de aprendizado. 

Contudo, fica surpreendido que as crianças perdem o medo da matemática. Papy compara a 

metodologia de ensino empregada por ele na Bélgica, em relação as dificuldades de aceitação, 

a passagem do modo de vida do artesanato para o modelo industrial. “Não se ganha uma 

reforma pela polêmica e sim pela demonstração. Foi o que fizemos: mostrar as classes 

experimentais61 a que as quisessem ver. E hoje, os mais fervorosos propagandistas do método 

são [eram] o que eram céticos no início.” (PAPY apud PAPY, 1972a) 

A primeira conferência realizada por Papy durou cerca de três horas e aconteceu no 

auditório do CEN, no dia 15 de junho. Com o auditório lotado, o público foi de 

aproximadamente quatrocentas pessoas, com muitos professores das diversas esferas 

(primário, médio e superior), além de alunos que, por falta de espaço, ficaram na janela 

(PAPY, 1971b)62. O jornal ainda publica que a palavra mais utilizada por Papy foi revolução, 

e esta, foi repetida pelo menos quinze vezes pelo palestrante. Com efeito, a conferência teve 

como foco central as discussões sobre as relações da Matemática e as outras áreas do 

conhecimento científico, e que segundo o palestrante, o ensino reflete a ciência, portanto 

repete seus paradigmas de mudança.   

                                                           
60 Nesta época a editora estava para lançar o primeiro volume da coleção de George Papy. A estreia da 

publicação tinha data marcada dia 11 de agosto, porém foi cancelada.  
61 Não temos informações mais detalhadas sobre estas classes, contudo acreditamos que esta nomenclatura seja 

utilizada por Papy para diferencias as classes em que ocorreram as experiências na Bélgica. 
62 Estou me referindo ao artigo do Jornal do Brasil. 
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Na última palestra no CEN, dia 17 de junho, George Papy direcionou sua conferência 

para a utilização do seu minicomputador63 na iniciação do sistema operatório da Matemática 

Moderna, fazendo referência a aplicação para alunos de escolaridade primária. Um segundo 

momento da palestra foi dedicado a comentários sobre o uso dos computadores no mundo. Ao 

fim da palestra foram respondidas algumas perguntas formuladas em papeis ao longo da 

apresentação. O público contava com aproximadamente duzentos professores de todos os 

segmentos, oriundos da Bahia, do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul (PAPY, 

1971d)62. Por conta disto, acredito que seja possível conectar a estas informações dos estados 

de origem dos docentes com a fala de Arago, com relação as ações do PREMEM. Nesta época 

havia uma intenção por parte do programa de reformular o ensino, e estes estados estavam 

influenciados por esta corrente pedagógica e conveniados a este programa. Papy destacou que 

preferiria que um professor lecionasse mal, porém utilizando os princípios da Matemática 

Moderna, do que um professor muito bem pelo ensino “tradicional”. Seu argumento era que o 

ensino tradicional não servia para mais nada. (PAPY, 1971d)62. 

Com o título “A pedagogia e o Ensino atual da Matemática”, a conferência de 

George Papy na Universidade Santa Úrsula aconteceu no dia 18 de junho de 1971 e contou 

com a participação de alunos e professores. O professor abordou temas como o medo que os 

adultos têm das abstrações e as dificuldades na aprendizagem das noções de conjuntos. 

Afirmou a necessidade de se evitar, na formação das crianças, conceitos que chamou de 

parasitas e se colocou preocupado com o uso correto das palavras que por vezes são utilizadas 

de maneira equivocada. O pesquisador também demonstrou como daria uma aula acerca das 

noções de conjunto para crianças de 12 anos, utilizando como exemplos objetos do ambiente, 

desenhos do quadro negro (PAPY, 1971e)64. 

 

3.3  A experiência no CEN realizada por Arago Backx 

 

A partir do ano de 1970, inicia-se no CEN uma experiência de ensino da matemática 

nos moldes realizados por George Papy na Bélgica, tendo o professor Arago Backx como 

principal responsável. Backx (2017) recorda que foi contratado para assumir uma turma de 

admissão da escola e desenvolver o que vivenciou no Centro Belga durante seu período de 

                                                           
63 Em capítulo posterior será explicado o uso do minicomputador.  
64 Estou me referindo ao artigo do Jornal do Brasil 
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especialização. Essa experiência perdurou por todo segundo ciclo do primeiro grau e pelo 

segundo grau, no total de 8 anos, entre 1970 e 1977, seguindo esta proposta com a mesma 

turma. 

Ao escrever seu artigo para o Caderno Pedagógico do CEN, publicado em 1980, com 

o título, Sobre uma experiência educacional em matemática, Backx reforça que o objetivo 

desse trabalho experimental era apresentar uma reformulação no ensino de matemática nas 

questões pertinentes aos conteúdos programáticos e sua pedagogia. Ao longo do artigo é 

reforçada a ideia de que não era a intenção do professor repetir exatamente a experiência 

belga, mas que uma de suas metas era avaliar até que nível seria possível aplicar os 

experimentos vividos ao longo daqueles dois anos de especialização. O professor também 

destaca a necessidade de adaptação do seu programa curricular experimental por conta de 

questões metodológicas e das provas para ingresso nas universidades brasileiras. 

Outro objetivo do curso ministrado por Backx, ao longo de oito anos, era dar ênfase 

para o desenvolvimento das suas atitudes dos alunos perante os trabalhos, tanto os de grupos 

quanto aos individuais. Buscava-se também o crescimento da iniciativa, do interesse pelas 

tarefas realizadas e uma maior seriedade quanto a realização dos trabalhos. Além de uma 

tentativa de compreender até aonde ia a capacidade do corpo discente em encadear suas ideias 

coerentemente ao abordar novos assuntos, seja na forma de um texto dado ou no ato de 

resolver uma situação problema. (BACKX, 1980) 

O CEN, então, nesse ano de 1970, possuía duas turmas da série de admissão, com 

alunos que não foram pré-selecionados. Uma delas era a turma-experimental, a outra “fazia a 

programação tradicional da matemática”. E apesar de existir este grupo controle que trabalhou 

com a matemática tradicional, não houve um estudo mais aprofundado de teste-controle entre 

as duas turmas. (BACKX, 1980) 

Em seu artigo, Backx (1980) notifica que a turma-experimental começou com nove 

tempos de aulas semanais de matemática, seis ministradas por ele e outros três pela professora 

Ilza Serpa Barbosa, uma professora do CEN com formação em pedagogia que assistia os seis 

tempos aulas de Arago para melhor compreender o que deveria ser feito. No primeiro ano, os 

três tempos lecionados pela professora Ilza Barbosa foram utilizados para recapitulação de 

conteúdo ou exercícios, nunca para introdução de novos conceitos. No ano seguinte ao início 

da experiência com a turma agora no referente a primeira série ginasial, a carga horária da 

disciplina foi reduzida para seis tempos por semana, deixando apenas Arago Backx a frente 
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do processo. Backx (1980) também destaca os nomes do professor Miguel Sepúlvida, que 

futuramente seria diretor da Unidade CENtrinho, como sendo um professor substituto, e das 

professoras Laura Graner e Rosane Alves Braune, tendo elas auxiliado no processo de 

recuperação dos alunos. 

Backx (2017) relembra que a turma começou o processo com quarenta e cinco 

alunos, e que a entrada de novos alunos só foi permitida até o segundo ano do curso. Tal 

decisão foi tomada pela direção da escola para não prejudicar o próprio aluno que não 

conseguiria acompanhar o ritmo da turma tendo em vista o acúmulo de conhecimentos novos. 

Sobre a saída de alunos, ao longo dos oito anos, houve poucas saídas dessa turma, e não 

foram encontrados registros de troca de turma ou de casos de repetência de ano letivo. Ao 

final do primeiro grau, os alunos podiam escolher a área de estudos, clássico ou científico, o 

que provocou a saída de alguns alunos65. 

Acerca das metodologias, Backx (2017) certifica que as principais características do 

método de Papy envolviam uma parte gráfica com muitas cores. Costa (2014) corrobora com 

essa informação, pois ao analisar alguns volumes da coleção do professor belga em sua 

dissertação, percebe a “marcante presença das cores. As cores não apenas alegram a leitura do 

texto de Papy, mas também são fundamentais para a metodologia de seu trabalho. Seus livros 

caracterizam-se pela abundância do colorido. É mais um recurso pedagógico do qual ele faz 

uso” (p.39). 

É interessante também notar que George Papy quando elaborou seu método, 

esperava que o aluno aprendesse de maneira ativa, pensamento certificado nas palavras de 

Backx (2017), pois em suas aulas, os alunos tinham maior participação, diferente do 

tradicional “cuspe e giz”. A aula era chamada de dupla troca, na qual o professor fazia uma 

espécie de pingue e pongue, questionando a turma acerca de algo específico, que respondia 

construindo o conhecimento. Pensamento corroborado por Costa (2014, p. 27), que afirma 

que todo processo de aprendizagem contribuía para que este aluno participasse ativamente da 

construção do seu próprio conhecimento, é o que George Papy chamava de edifício da 

matemática. 

                                                           
65 A Lei Orgânica do Ensino Secundário decretada em 1942 determina que o segundo ciclo seria dividido em 

outros dois ciclos, o clássico e o científico. A diferenciação foi proposta a partir dos programas de ensino e os 

objetivos para discentes em relação à futura área de atuação. 
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Backx (1980) também destaca que os conceitos eram iniciados com uma situação 

problema. Assim era uma maneira de trabalhar com o par acerto/erro do aluno, mostrando que 

o erro faz parte do desenvolvimento e construção do pensamento matemático. 

Soares (2001) atesta que por conta dos livros de George Papy serem em francês, não 

houve a obrigatoriedade do uso do livro, e que por conta disto, o professor Arago criava 

fichas de atividades baseadas nos textos de Papy. Assim, inicialmente os alunos realizavam as 

tarefas dessas fichas individualmente, para depois de um determinado tempo, serem debatidas 

em grupos. Além disso, outro ponto a ser destacado é que quando os alunos terminavam a 

atividade antes do prazo, recebiam uma ficha extra, de exercício ou de conteúdo suplementar. 

Por isso, é correto afirmar que foram utilizadas muitas apostilas preparadas pelo professor 

Arago, já que poucos alunos tiveram acesso aos livros (BACKX, 2017). 

Tinha um aluno ou outro que sabia falar francês e os pais compraram o livro para 

eles, mas a maioria não tinha o livro. O que saiu na época, um pouco depois, foi o 

livro do [George] Papy em espanhol. Então, aqueles que gostavam de espanhol, 

também tinham o livro em espanhol. Mas eu não obrigava a ter o livro, porque o 

livro era caro na ocasião, não era um livro barato. Eu fazia as apostilas e tinham as 

apostilas de exercícios (recorte da conversa com BACKX, 2017). 

Backx (1980) destaca que ao longo de todo primeiro grau, da 5ª até a 8ª série, 

conseguiu apresentar todo conteúdo programático dos volumes 1 e 2, além de uma parte do 

volume 3, dos livros Mathématique Moderne, de G. Papy e F. Papy.  No segundo grau, houve 

uma adaptação na sequência dos conteúdos, pois “George Papy entrava com topologia, 

análise, mas um currículo com um número maior de horas aulas semanais. Sabendo que não 

podia fazer isso, porque tais assuntos não eram exigidos no vestibular.” (BACKX, 2017), 

tornando inviável a continuação do planejamento, pois necessitava uma carga horária da 

disciplina maior do que o estipulado. Além disso, os conteúdos das provas para o ingresso nas 

universidades não seguiam a mesma linha programático. Ainda assim, Backx (1980) revela 

que conseguiu finalizar os volumes MM5 e MM6. Sobre os conteúdos e livros utilizados no 

segundo grau Backx (2017) revela que foi um pouco mais tradicional por conta do vestibular. 

A programação desenvolvida durante os oito anos da experiência pode ser 

encontrada em dois artigos escritos por Backx, um para o GEPEM, em 1977, e o outro para os 

Cadernos Pedagógicos do CEN, em 1980. A diferença entre os dois artigos é o que no 

segundo há cartas avaliando o curso, feitas pelos ex-alunos, uma avaliação realizada por 

alguns professores do CEN sobre a turma-experimental e a lista dos conteúdos: 
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Segue a lista de conteúdos publicada no Cadernos Pedagógicos do CEN (1980): 

Conjuntos 
Partes de um conjunto 
Interseção, Reunião e Diferença de Conjuntos 
Álgebra dos conjuntos 
Partições 
Primeiros elementos de geometria 
Relações 
Propriedades das relações 
Composição de relações 
Equivalência 
Ordens (orientação da reta) 
Funções 
Permutações 
Transformações do plano 
Projeções paralelas e ordem 
Cardinais 
Adição de naturais 
Multiplicação de naturais 
O sistema binário 
O conjunto dos números inteiros racionais 
Equipolência 
Translações 
Grupos 
O grupo ⁋ + (plano pontuado) 
O grupo Do, +, ≤ (reta pontuada) 
Graduações da reta 
Axioma de Arquimedes 
Subgraduações da reta 
Números reais (IR) 
O grupo IR, +, ≤ 
Teorema de Tales 
Homotetias 
Multiplicação de números reais 
Multiplicação escalar 
O campo ordenado dos números reais 
Cálculo no campo ordenado dos números reais 
Números racionais e números irracionais 
Os vetoriais (Espaço vetorial) 
Equação de retas do plano 
Semi-plano e inequações 
Mudanças de referenciais em uma reta 
Simetrias centrais 
Simetrias paralelas 
Simetrias ortogonais 
Isometrias 
Deslocamentos 
Rotações 
Grupo dos deslocamentos 
Reviramentos 
Distância 
Círculos 
Produto escalar 
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Cálculo no plano vetorial Euclidiano 
Desigualdades 
O grupo dos ângulos 
Cálculo no grupo dos ângulos 
Raiz quadrada 
Círculos e retas 
Primeiros elementos de trigonometria 
A aritmética dos inteiros racionais: máximo divisor comum; mínimo divisor 

comum 
Fatorização primária dos naturais 
Progressões aritméticas e geométricas 
Função exponencial e logarítmica 
Trigonometria 
Resolução de triângulos 
Matrizes 
Sistemas lineares e determinantes 
Análise combinatória 
Geometria Espacial 
Números complexos 
Polinômios 
Equações algébricas (ou polinomiais) 
Retas no plano. Combinações lineares de vetores do plano 
Vetores no espaço. Produto interno 
Retas e planos no espaço 
O produto vetorial e misto. Aplicações 
Subespaço do R³ - dependência e interdependência lineares - base 
Transformações do plano (BACKX, 1980, p. 64 -65). 

Depois de oito anos ministrando na turma-experimental, Backx (1980) realizou uma 

avaliação opcional com os discentes participantes. Seu intuito era compreender e analisar o 

que acharam do curso, propondo uma reflexão do período. Também foi realizada uma 

avaliação com professores de outras disciplinas, do primeiro e do segundo grau, que 

ministraram aulas para a turma-experimental. Neste caso, foi planejado um questionário em 

forma de múltipla escolha. Ambos foram apresentados pelo professor em seu artigo dos 

Cadernos Pedagógicos do CEN, em 1980. 

Foram publicadas dezenove avaliações por parte dos alunos. Ao analisá-las é 

interessante notar o carinho que muitos alunos nutriam pelo professor e a grande admiração 

pelo profissional que ele era, se tornando uma figura importante na formação humana dos 

discentes e de grande inspiração para todos. Outra característica do professor detectada nas 

avaliações foi sua seriedade profissional, que para muitos significou uma seriedade com o 

próprio estudo da matemática. 

[...] [o professor era] homem sério, sisudo, sério e organizado, que viajava de 

quando em vez para o exterior e voltava contando histórias bonitas de uma 

realidade que, sabia, nunca chegaria a alcançar. Engraçado: o professor sabia falar 

como gente, ria, brincava, contava coisas que nem meu pai (sempre foi meu sábio e 
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minha enciclopédia) sabia contar. [...] sua seriedade imensa (que sempre 

perseguiu), sua responsabilidade e pontualidade que nos fizeram chegar os pés à 

terra sem falsos sentimentos” (BRANCO apud BACKX, 1980, p. 49). 

[...] O temperamento do professor foi, aliás, um elemento marcante no tipo de 

relação que se estabeleceu. Acho que nenhum de nós [alunos que participaram da 

experiência] tem dúvida quanto à seriedade do trabalho feito, e pouca dúvida resta 

quanto ao benefício que essa seriedade presentou para nós. Chegaram até a se 

produzir algumas situações em que valorizávamos e cumpríamos muito mais 

seriamente os compromissos da cadeira de Matemática do que os de outras 

matérias, de forma às vezes inconsciente (KOPKE apud BACKX, 1980, p. 48). 

A ex-aluna Heloisa Branco, relata que em suas férias não havia preocupação com o 

material de outras matérias, porém, o material de matemática – fichas e cadernos – eram 

limpos, empacotados, desamassados, numerados e organizados para facilitar para o ano 

seguinte. O que sugere uma preocupação na continuidade do processo de uma série para 

outra. Ela também apresenta uma ideia das diversas práticas realizadas pelo professor Arago 

ao longo dos oito anos de experiência:  

Uma sucessão de coisas boas e outras tantas más, porém em menor número 

[aconteceram ao longo do processo]. Boas: aparecimento das fichas, do trabalho 

individual, dos “tutores” ajudando os mais fracos. Más: trabalho em grupo 

(BRANCO apud BACKX, 1980, p. 49). 

Outros alunos também destacam o surgimento e a utilização das fichas 

confeccionadas pelo professor, acreditando que elas davam mais autonomia e ao mesmo 

tempo permitiam um desenvolvimento do senso de responsabilidade para compreender seu 

próprio ritmo de trabalho.  

[...] gostei muito do método das fichas. Havia objetivos a serem cumprimos, havia 

a parte teórica e no fim os exercícios [...] o método das fichas, por dar liberdade ao 

aluno, ao mesmo tempo responsabilidade e permitir a cada um conservar e dominar 

seu ritmo de trabalho (FRANCO apud BACKX, 1980, p. 63). 

A possibilidade de trabalharem individualmente ou em grupos, dependendo da 

proposta, era outra prática adotada pelo professor Arago que apareceu com frequência nos 

relatos dos alunos. Eles esclarecem que, no início da aula, a turma era dividida em grupos, e 

eram discutidas questões pertinentes a alguma situação problema proposta pelo professor. 

“[...] achei interessante a divisão da turma em grupos de trabalho, quebrando bastante a 

rigidez que em princípio toda aula tem” (RAPOSO apud BACKX, 1980, p. 45). 
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Existiam, também, alunos tutores, tanto para os trabalhos individuais quanto para os 

trabalhos em grupos, em que o aluno que tinha maior embasamento, auxiliava o que 

apresentava o que tinha maior dificuldade, contribuindo para o aprendizado. 

[...] os trabalhos em grupos, realizados com o intuito de fazer aquele que sabia mais 

ensinasse ao outro que tivesse dúvida no assunto também me pareceram bastante 

produtivas, na medida em que eram feitos com seriedade (SANTOS apud BACKX, 

1980, p. 56). 

Outra metodologia que converge em diversos relatos era o dinamismo de algumas 

aulas quando era utilizado materiais concretos, como o ábaco ou jogos. A utilização de jogos 

e de brincadeiras é tema recorrente nos textos dos alunos. Há relatos sobre um jogo sobre de 

homotetia, realizado em grupo, com o uso de transparências, e outro jogo de simetria. É 

interessante notar que alguns alunos compreenderam a importância dos jogos e dos desafios, 

situações problemas, motivadores do processo de ensino-aprendizado. 

[...] as ‘bolações’ do professor a fim de dinamizar as aulas muitas vezes não 

coincidiram com meu bom humor. O ábaco, os jogos feitos durante as aulas de 

Manualidade, o minicomputador de botão e palitos de fósforo, uma bola de futebol 

arranjada às pressas não sei para quê, tudo isso me deixava angustiada (BRANCO 

apud BACKX, 1980, p. 50). 

[...] lembro bem que, nos primeiros anos do curso, tentou-se introduzir novos 

métodos como o minicomputador, um jogo com peças feitas de madeira, e outros 

para incentivar o aprendizado do assunto nos alunos (SANTOS apud BACKX, 

1980, p. 56). 

Ao longo dos relatos dos alunos, é interessante notar que algumas opiniões 

convergem creditando ao método de Papy uma matemática mais lógica/estruturada. 

[...] embora afastado já há três anos, julgo que os cinco anos de convivência com o 

senhor e o método Papy me tornam ainda capaz de emitir uma opinião coerente. E 

talvez o fato de eu estudar agora pelo método tradicional me proporcione a 

condição de melhor compará-los. [...] Em termos gerais, eu considero o método 

Papy extraordinário do ponto de vista cerebral, ‘pensante’, em termos de 

aprimoramento de raciocínio matemático. [...] É como mudar do ‘pense e deduza’ 

para ‘mostre o resultado do jeito que for (AMORIM apud BACKX, 1980, p. 57). 

[...] Percebi que o método [de Papy] abre todo um campo de raciocínio onde outros 

não se vê, as várias maneiras de se trabalhar com um mesmo problema, por 

exemplo quando era dado um problema onde cada um apresentava uma saída 

diferente, usando um raciocínio que melhor havia assimilado (RAPOSO apud 

BACKX, 1980, p. 45). 

Um dos objetivos do método de Papy era a ampliação do raciocínio, que é viável 

perceber a partir do modo como era abordado um problema. Eles eram abertos, tendo mais de 

uma solução possível, e com isso, se desenvolvia a criatividade. Soares (2001) afirma que se 
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pode dizer que “de acordo com a filosofia do CEN, o ensino de Matemática é prioritariamente 

dirigido à Matemática criativa” (p. 98).  Portanto, muitos alunos concordam que o método era 

um ótimo gerador de possibilidades para raciocinar melhor, ampliando a coordenação de 

ideias. Isto permitia que o uso das fórmulas fosse mais explicado, facilitando sua dedução e 

não apenas decorando-as. Isso para alguns, evitaria a dependência delas. 

[...] isso porque tal método apresenta tal possibilidade. Eu achei muito importante a 

apresentação das deduções de fórmulas, evitando de deixar o aluno na dependência 

de fórmulas e dando ao mesmo tempo a possibilidade de a partir de um problema 

deduzir a melhor fórmula (RAPOSO apud BACKX, 1980, p. 45). 

Os relatos apresentam uma participação mais direta no processo de aprendizagem, 

pois os alunos faziam resumos do que foi aprendido, discussões em grupos, além de 

exercícios para tirarem suas próprias conclusões, não esperando passivamente as respostas ou 

explicações do professor: “[...] sempre fui induzido a fazer os exercícios e a tirar as 

conclusões, e nunca receber apenas.” (BAILLY apud BACKX, 1980, p. 56) 

O professor Arago tinha como prática dar liberdade de escolhas para alunos, pois 

assim poderiam ter a oportunidade de lidar com as consequências. “[...] o senhor [professor 

Arago] sempre nos deu liberdade de escolha – contato que de pois assumíssemos todas as 

consequências, fossem boas ou más” (BRANCO apud BACKX, 1980, p. 53). O professor 

possuía um caderno em que anotava alguns fatos dos alunos, “abria-se por qualquer coisa: 

conversas, desenhos furtivamente feitos para passar o tempo, perguntas não respondidas, 

cabeças que acenavam negativamente” (BRANCO apud BACKX, 1980, p. 50). Na realidade 

não é possível afirmar que este caderno só era utilizado para anotar as atitudes ruins dos 

alunos, é provável que fosse também utilizado para anotações boas. 

Além disso, é possível notar que o quadro de giz não era utilizado em todas as aulas, 

ele passou a ser mais utilizado quando sentia-se a necessidade de chamar a atenção de algum 

ponto importante do conteúdo ou se fosse uma dúvida comum a maioria dos alunos da turma. 

Nem todas as avaliações eram repletas de apenas características positivas e é possível 

perceber isso no texto de Raposo (apud BACKX, 1980): “[...] uma coisa me deixava 

encucado é [era] não saber para que serviriam determinados assuntos, determinada teoria, 

onde seria aplicada”. Outras reclamações seguiram mais um tom pessoal: “[...] não sei se por 

gostar muito da parte de aritmética, achei que ela não foi dada de modo muito satisfatório” 

(PACHECO apud BACKX, 1980, p. 46). Ainda há reclamações organizacionais, tais como 



79 
 

aulas de recuperação aos sábados, ou também, as provas eram levadas para casa para serem 

assinadas pelos pais. Este último fato poderia ser justificado para que houvesse maior 

aproximação das famílias com a escola, pois assim os responsáveis poderiam acompanhar o 

processo avaliativo da escola. O uso dos jogos também sofreu críticas, pois em duas 

avaliações os alunos relatam que não compreenderam sua utilização. Sobre isso, Santos (apud 

BACKX, 1980) aponta que a tentativa do uso foi válida, “mas [ao mesmo tempo] infrutífera, 

partindo do princípio de que a grande maioria destes jogos não foram [totalmente] utilizados, 

e que muito o foram de maneira pouco produtiva”. 

Sobre as avaliações dos professores, Backx (1980) afirma que 37 professores 

responderam um questionário sobre a turma, sendo que desses 13 também escreveram 

algumas pequenas considerações sobre a turma. Diferente da avaliação dos alunos, neste caso, 

não há nominação dos docentes, apenas o período escolar e o segmento em que trabalhou com 

a turma. 

Soares (2001), ao analisar estas avaliações dos professores, também interpretou que a 

experiência havia sido positiva. Verificando, portanto, essas respostas dos professores, há uma 

constância, expondo a existência de uma diferença entre as turmas, a do experimento e do 

sistema tradicional, a primeira era mais rápida, mais aberta a participar da aula e com a 

tendência maior de questionamento, mais dispostas para o trabalho, melhores hábitos de 

estudos e seriedade frente ao que era solicitado. Duas falas refletem este pensamento, a 

primeira é de um docente que este ministrou aulas no segundo grau durante dois anos: “A 

turma apresentou sempre uma atitude de trabalho e um conteúdo mais profundo que as 

demais, além de superior capacidade de raciocínio”. Ou ainda também é possível perceber em 

outro momento, com um professor que esteve atuando nesta turma durante um ano e meio, no 

primeiro grau: “esta turma respondia muito bem ao trabalho que lhe era proposto”. Contudo, 

mesmo com essas avaliações, não creio que seja possível afirmar como causa e efeito, que tais 

atitudes estivessem diretamente ligadas ao método de Papy. Acredito que a metodologia possa 

ter influenciado positivamente, porém não creio que seja fator único. 

Sobre uma possível comunhão entre disciplinas, no que tange as necessidades 

matemáticas na física, como por exemplo o conteúdo de trigonometria, Backx (2017) se 

relembra de conversas com o professor de física sobre a facilidade de trabalhar com essa 

turma experimental determinados conceitos que possuíam a trigonometria como pré-requisito, 

e que ambos os docentes acreditavam que tal conteúdo havia sido ensinado no momento 
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correto. Sobre este fato, é interessante notar que em um relato realizado por um dos alunos da 

experiência, este docente afirmou que foi uma escolha assertiva a geometria e a trigonometria 

serem dadas juntas. Outros, porém, citam que este conteúdo deveria trocar de ordem para 

melhor compreensão e fixação. 

Estas observações vão ao encontro da opinião de Motejunas (1980), que disserta 

sobre alguns problemas detectados ao longo do movimento da matemática moderna. O autor 

mencionava que os professores de Física, de maneira geral, acabavam por ensinar as noções 

básicas de trigonometria antes do professor de matemática, pois era um conteúdo necessário 

aos alunos do primeiro ano. Isto, de certa forma, entrava em conflito com a Matemática, pois 

este assunto só era abordado no segundo ano. Portanto, parece correto afirmar que ocorreu no 

CEN era de certa maneira atípico e positivo. Motejunas (1980) escreve que os professores das 

áreas afins, físicos, químicos e de disciplinas técnicas, tinham muitos problemas de 

compreensão, pois não entendiam por que a Matemática estava se reestruturando daquela 

maneira, e que não ensinava o que era preciso. Concordando com este pensamento, Papy em 

sua primeira palestra no CEN, em 1971, afirmou algo semelhante, que os acadêmicos em 

geral, em sua maioria os físicos e engenheiros, estavam perplexos com a “democratização da 

matemática”, até mesmo “burilados” (PAPY, 1971d).66 

A Matemática Moderna tinha como perspectiva uma matemática estruturalista, com 

o foco no ensinar os porquês e para que se faziam determinadas operações (MOTEJUNAS, 

1980). Ou seja, havia um problema de entendimento sobre o que deveria ser o ensino desta 

disciplina. Os matemáticos acreditavam que sua disciplina era necessária ensinar seus 

axiomas e estruturas bem definidas, enquanto para os professores das outras áreas, poderia ser 

um “cabide de ferramentas” podendo ser usado no momento oportuno (MONTEJUNAS, 

1980). 

 

3.4  Outra experiência no CEN: Entre George Papy e Zoltan Dienes 

 

Além da experiência realizada pelo professor Arago Backx, aconteceu no CEN outra 

atividade envolvendo a metodologia de George Papy, com três turmas da quinta série do 

                                                           
66 Estou me referindo ao artigo do Jornal do Brasil. 
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primeiro grau.  Iniciada em 1972 pelo professor José Barbosa67, somente em 1975 Fernando 

Quadra assumiu uma das turmas. Fato que facilitou o trabalho, pois havia com isto uma outra 

pessoa para dialogar sobre os caminhos do trabalho. Esta experiência foi relatada, portanto, no 

primeiro boletim do GEPEM, datado de 1976, pelos professores José Guilherme Peixoto 

Barbosa e Eduardo Fernando Quadra.  

É importante dizer que as turmas apresentadas nesta experiência não tiveram um 

foco exclusivo no método Papy, Barbosa e Quadra (1976) relatam que tiveram contato com o 

professor Zoltan Dienes68, por intermédio do Grupo de Estudos de Ensino de Matemática de 

Porto Alegre (GEEMPA) e que, por conta deste encontro os professores alegam que 

refletiram sobre as suas metodologias de trabalho e optaram por uma nova orientação, 

passando a respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, compreendendo que 

dentro de uma mesma turma existem diferentes ritmos de trabalho. Era preciso, então, que os 

alunos tivessem mais tempo de manipulação dos objetos para assimilarem melhor as situações 

fornecidas, fazendo as comparações necessárias. Os professores contam que começaram a 

desenvolver um trabalho para facilitar a passagem das operações concretas para as abstratas 

(BARBOSA E QUADRA, 1976). 

Sobre a continuidade do processo de ensino-aprendizagem entre os anos letivos, é 

possível notar pela declaração de Pinheiro (2017), que desde a fundação do CENtrinho, em 

1972, as turmas do primeiro segmento do primeiro grau trabalhavam com o método Papy. Isto 

encontra consonância nas palavras de Barbosa e Quadra (1976), pois os professores alegam 

que receberam turmas que já tinham desenvolvidos os conteúdos do livro Minimath 1, de 

autoria de George Papy e Debbaut. 

Mesmo não sendo as turmas que tiveram a experiência com o professor Arago, é 

possível perceber semelhanças na forma de trabalho entre os dois grupos. Ambos usavam o 

apoio das fichas de trabalho, com as quais os alunos trabalhavam individualmente e depois 

discutiam suas impressões e respostas com todo o grupo (BARBOSA E QUADRA, 1976). 

Como exemplo, transcrevemos a seguir a Ficha S1 (BARBOSA e QUADRA, 1976, 

p. 61): 

                                                           
67 Os professores José Guilherme Barbosa e Eduardo Quadra fizeram parte da primeira diretoria do GEPEM, 

José Guilherme ocupou o cargo de Secretário Geral e Eduardo Quadra, era o primeiro tesoureiro. Ambos 

estavam presentes na primeira assembleia geral do grupo (GEPEM, 1976). 
68 Zoltan P. Dienes (1916 - 2014) foi um matemático húngaro que desenvolveu uma metodologia envolvendo 

matérias manipuláveis, com maior aceitação no ensino primário. Sua proposta estava pautada mais em “como” 

se aprende matemática do que o “o que” se aprende (SOARES, 2001).  
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FICHA S1 – Preparando o material de simetrias 

1ª. ATIVIDADE (30 minutos) – Individual 

1) Sobre a mesa somente o material estritamente necessário; as figuras recortadas, o rolo 

de durex e o espelho. 

2) Prender uma tira de fita durex sobre a mesa (fara o papel de eixo) 

3) Colocar uma peça qualquer, de pontos verdes, sobre a mesa. 

4) Colocar o espelho sobre o durex, verticalmente, e colocar outra peça da mesma forma e 

mesmo número de pontos (vermelhos) sobre a imagem da primeira peça, obtida pelo 

espelho. 

5) Colocar outas peças (repetir o procedimento dos itens 3 e 4). 

6) Descrever como se obtém a imagem de um ponto qualquer sobre a mesa, por esta nova 

transformação. Este item só deve ser feito pelos alunos que já conseguem fazer com 

segurança os itens anteriores. 

A confecção dessas fichas também se relaciona com o fato da não tradução dos livros 

de Papy. Como eles eram escritos em francês ou espanhol existiu a necessidade de elaborar 

muitas fichas de trabalho. Tal fato só foi facilitado no ano de 1974, quando reformularam o 

contrato do professor José Guilherme Barbosa, tornando-o professor de tempo integral para 

escola, possibilitando mais tempo para preparar o material. Barbosa e Quadra (1976) alegam 

que alguns alunos tinham o livro de MM1 e MM2, e que estudavam mesmo em francês. 

Utilizar as situações problema, também foi uma prática comum entre as duas 

experiências. Elas eram utilizadas em comunhão com os painéis integrados69 para auxiliar no 

desenvolvimento da criatividade, no entendimento das sínteses dos problemas e em suas 

conclusões. Assim como aconteceu com a turma da experiência de Arago, também foi 

utilizada nessas turmas a técnica do pingue e pongue, com a qual o professor explicava o 

conteúdo no quadro fazendo perguntas e a turma participava respondendo-as. 

Barbosa e Quadra (1976) expõem que algumas práticas não surgiram juntas, elas 

foram pensadas, refletidas, aplicadas e modificadas aos poucos. Isso ocorreu com as fichas-

controle, que não existiam no primeiro momento, e que quando surgiram eram completadas 

pelo professor, depois passaram a serem preenchidas pelos próprios alunos. Esses 

procedimentos permitiriam que os alunos registrassem seus progressos, contribuindo para o 

processo de amadurecimento dos discentes e ao mesmo tempo para uma autoavaliação do 

trabalho. Portanto, essas fichas tinham o objetivo de “registrar a caminhada de cada aluno ou 

de cada equipe” (p. 55) durante um determinado período. Os critérios dessas avaliações 

envolviam os hábitos e as atitudes dos alunos: pontualidade; prontidão; iniciativa e autonomia 

para o trabalho; concentração e constância perante as atividades do aluno; limpeza e 

organização do material; saber ouvir e interpretar o que ouviu ou leu; saber trabalhar em 

grupo e se colocar no lugar do outro. Também era avaliado a autonomia do aluno frente as 

                                                           
69 Não foi possível encontrar o significado dos painéis integrados aqui mencionados. 
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propostas apresentadas. Quando estavam em grupo era necessário refletir sobre o volume de 

contribuição dos participantes, as suas atitudes e o desempenho de seu papel na equipe. Havia 

outro tipo de ficha controle, que auxiliava na redistribuição dos grupos, nas escolhas de 

tarefas, além de fontes de avaliação e graduação de dificuldades (BARBOSA e QUADRA, 

1976, p. 58). 

Tanto a turma do professor Arago, quanto as turmas de Barbosa e Quadra possuíam 

monitores. Eles eram alunos que tinham mais facilidade na aprendizagem da matemática e por 

isso tinham o cargo de alunos tutores. 

Barbosa e Quadra (1976) também relatam as percepções dos professores sobre as 

situações de trabalho em que ocorreu a experiência. É colocado que o clima de abertura para 

uma educação diferenciada no qual se encontrava a escola auxiliou em determinados aspectos, 

com liberdade de trabalhar sem uma cobrança excessiva por parte de resultados, diminuindo a 

preocupação das provas e das reprovações, dando a oportunidade de flexibilizar o controle, 

deixando os professores decidirem quais trabalhos poderiam recolher para avaliar e, com qual 

grau de rigor seriam corrigidos, tanto para os trabalhos individuais quanto os de grupo.  

Outro fator positivo destacado pelos professores, se relaciona ao suporte 

administrativo dado pela escola para o desenvolvimento e confecção das atividades. Como o 

livro didático adotado como referência era em francês ou espanhol, a produção de material era 

extensa. A direção não decretou limites na quantidade de atividades a serem preparadas e 

copiadas. 

Sobre as dificuldades, os professores reclamam do tempo gasto para organização dos 

alunos para o trabalho em grupo em cada aula, acreditando que isso se deu, em parte, por falta 

de cooperação entre os professores da turma. Outro obstáculo relatado foi a entrada de alunos, 

no início do processo da experiência em 1972, que não compreendiam a filosofia da escola ou 

os métodos aplicados. Os professores também expõem que houve transtorno com a 

quantidade de alunos nas turmas, pois as salas tinham mais de 40 crianças, e o espaço físico 

acomodava pouco mais de 30 alunos (BARBOSA e QUADRA, 1976). 

Os autores destacam também os conteúdos que foram apresentados ao longo dos três 

anos em que fizeram a experiência. Segundo Barbosa e Quadra (1976), todos os alunos foram 

apresentados a uma parte do MM1 - até corpo R, +, . , ≤ e, o MM3 até isomeria. Barbosa e 
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Quadra (1976) alegam que os assuntos referentes ao MM2 e o MM3 foram simplificados, 

tendo como foco as propostas elaboradas pelo livro Minimath 2, de Papy e Capiaux. 

Os conteúdos desenvolvidos por estas turmas ao longo dos três anos da experiência 

foram: 

Conjunto - subconjunto 
Intersecção - Reunião - Diferença 
Álgebra dos conjuntos 
Relações 
Composição de relações 
Propriedade de algumas relações 
Partições - Equivalência - Ordem 
Funções 
Cardinais 
A adição dos Naturais 
A multiplicação de Naturais 
Divisibilidade 
Numeração Binária 
Os inteiros racionais 
Primeiros elementos de geometria 
Permutações 
Transformações no plano 
Projeções paralelas e ordem 
Equipolência 
Translações 
Grupos 
O Grupo π, 0, + 
O grupo D0, , +, ≤ 
Graduações na reta 
Axioma de Arquimedes 
Subgraduações da reta 
Números reais 
Grupo ordenado Reais, +, ≤ 
Teorema de Tales 
Multiplicação por escalar e hometetias 
Composição de homotetia e multiplicação de números reais 
Fração em Reaiszero 
Potenciação em Reais com expoente inteiro 
Simetria 
Isometria (BARBOSA E QUADRA, 1976, p. 56 – 57). 

Por conta de alguns alunos terem mais facilidade e possuírem um ritmo próprio mais 

rápido, os professores escrevem que foram elaboradas fichas com conteúdo extra para estes 

alunos. Portanto, estes discentes abordaram os seguintes assuntos: 

Corpo ordenado Reais, +, . , ≤ 
Simetrias centrais 
Noção de isomorfismo 
Distância e comprimento 
Ângulos 
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MMC e MDC 
Noção de raiz quadrada (BARBOSA E QUADRA, 1976, p. 57). 

Os professores concluíram que era possível chegar no conteúdo que envolvia as 

Estruturas matemáticas, na oitava série do 1º grau, porém, eles alertam que o professor 

precisaria ter disposição para preparar o material necessário, além de habilidade no “manejo 

de turma”. Apesar da problemática com o livro didático, as fichas de trabalho foram 

apresentadas como sendo um ponto positivo para a experiência como um todo, já que 

auxiliavam na diversificação das tarefas, dando liberdade para o aprendizado do aluno, que 

poderia seguir com o conteúdo no seu próprio ritmo. Ainda foi destacado que as recuperações 

paralelas, que aconteciam dentro da própria sala de aula com fichas de atividades pouco 

diversificadas, eram melhores do que acontecia anteriormente. 
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4 AS EXPERIÊNCIAS NO CENTRINHO: FRÉDÉRIQUE PAPY E ZOLTAN 

DIENES NO ENSINO DO PRIMEIRO CICLO DO PRIMEIRO GRAU 

 

Por ser uma escola experimental, o CEN necessitava propor novas estratégias e 

possibilidades para o ensino das diversas disciplinas escolares. A partir da década de 1970, 

uma dessas experiências aconteceu, também, no âmbito do ensino de matemática em turmas 

do primeiro ciclo do primeiro grau, sendo influenciadas, principalmente, pelas propostas 

pedagógicas de Frédérique Papy70 e Zoltan P. Dienes.  

Como já mencionado em capítulos anteriores, durante as décadas de 1960 e 1970, 

aconteceram diversas discussões sobre a reforma curricular da matemática no Brasil. Os 

congressos e encontros promovidos pelo GEEM e por diversos outros grupos nesta época 

marcaram um crescente debate que comumente é chamado de Movimento da Matemática 

Moderna. O Centro Educacional de Niterói não parecia estar alheio a estes debates, posto que 

aconteceram, ao longo da década de 1960, algumas reflexões sobre uma possível criação de 

material didático e propostas pedagógicas (SANTOS, 2010). Outro exemplo que parecia 

demonstrar que a equipe de matemática estava disposta a buscar por novas estratégias de 

ensino e pensamentos ligados a melhoria do ensino de matemática, foi apresentada no 

primeiro boletim do GEPEM de 1976, quando alguns membros da equipe de Matemática da 

escola, Thereza Regina Werneck Richa, José Guilherme Barbosa e Arago Backx, 

participaram de um seminário sobre o ensino de matemática no Rio de Janeiro, promovido 

pela Academia Brasileira de Ciências, que sediou o evento, e o PREMEN. O objetivo deste 

congresso foi a preparação de temas de discussão para um congresso de Educação na 

Alemanha como também para obter um panorama da situação da educação matemática no 

país (GEPEM,1976). 

Portanto, não parece estranho acreditar que os intercâmbios que a equipe de 

matemática fazia, participando dos congressos de ensino e que a própria escola trazia para o 

horário de retreinamento, demonstravam que os professores da escola estavam abertos a novas 

propostas e práticas pedagógicas. Com base nos documentos catalogados por Santos (2010), 

parece-nos correto supor que o corpo docente da escola já fazia reflexões sobre uma possível 

                                                           
70 É importante o esclarecimento que no CENtrinho, isto é, neste capítulo falaremos apenas de Frédérique Papy. 

Portanto todas as referências relacionadas a Papy, são exclusivas da professora belga. 
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reforma no currículo da matemática e que o professor Arago foi um dos catalisadores por ter 

vivenciado as experiências na Bélgica com George e Frédérique Papy.  

Richa (1976) afirma que depois de tomarem conhecimento das experiências de 

Frédérique Papy, por meio dos diversos congressos que participaram e das palestras do 

professor Arago Backx, entre 1969 e 1971, a equipe de Matemática percebeu semelhança 

entre seus objetivos e os da professora belga: a iniciação da criança nos processos da 

matemática e nas descobertas dos conceitos. Para cumprir estas metas era preciso usar 

situações que gerassem interesse para as crianças com o intuito de provocar reações, que por 

sua vez, pudessem facilitar a orientação do professor para as crianças criarem seus próprios 

conceitos (PAPY apud RICHA, 1976). 

Em 1972, após às alterações na LDB em 1971, a instituição CEN ampliou seu espaço 

físico e construiu o CENtrinho. Tendo sido contratados entre dezembro de 1971 a janeiro de 

1972, os novos professores teriam que se incorporar à filosofia da escola em pouco tempo e 

em paralelo a isso, a equipe de matemática estruturava o currículo para o primeiro ciclo do 

primeiro grau e para as classes de alfabetização. Backx (2017) revela que Thereza Regina 

Werneck Richa71 foi a principal articuladora deste período, por conta disso, tornou-se a 

coordenadora de Matemática na escola.  

Richa (1976), assim como Frédérique Papy, acreditava que era imprescindível cuidar 

da base de aprendizagem dos alunos, por isso sentia a necessidade de reformar o currículo da 

disciplina desde as séries iniciais. A coordenadora de matemática acreditava que a abertura 

dessa nova unidade e a subsequente contratação de novos professores poderia gerar problemas 

únicos em relação à reforma curricular a ser implementada no ensino de matemática no CEN, 

pois o ensino primário era regido por professores de formação generalista secundária normal, 

muitas vezes com pouca ou nenhuma experiência no ensino de Matemática. Para solucionar 

esse problema, a professora Teresa explica que foi selecionado um grupo de professores para 

ensinar essa nova metodologia nos retreinamentos das quintas-feiras.  

                                                           
71 Thereza Richa foi, a partir 1982, professora da Universidade Federal Fluminense e fundadora da Associação 

Nacional de Professores e Pesquisadores em Matemática, seção Rio de Janeiro (ANPPM – RJ). Lançou, em 

1966 e 1967, dois livros de geometria para o ensino elementar, ambos experimentados pelo CEN (KALEFF, 

2001). Esteve presente em outros grupos, como a primeira assembleia geral do GEPEM, além de em um grupo 

de trabalho que debateu temas como Educação Matemática em Nível Pré-escolar e primário (idade 4 a 12 anos) 

e Educação Matemática em Nível Médio (10 a 16 anos) no Seminário sobre o Ensino de Matemática, em 1976, 

no Rio de Janeiro (D’AMBROSIO, 1976). 
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Em seu artigo, O Ensino de Matemática no 1º grau, Richa (1976) delimita as 

marcações temporais que aconteceram no CENtrinho. Com isso, a professora auxiliou a 

compreender as experiências em dois períodos: o primeiro entre 1972 e 1974 e o segundo 

período a partir de 1974.  

Richa (1976) apresenta que, em 1972, primeiro ano desta experiência, foram 

implementadas somente as ideias de Frédérique Papy72 e, durante os dois anos seguintes, 

outras correntes educacionais foram acrescentadas à prática e testadas. Ainda assim, é válido 

ressaltar que a pedagogia belga continuou a ser um dos principais pilares metodológicos. Com 

efeito, a coordenadora assume que, entre 1972 e 1974, a escola havia enviado professores para 

participar de encontros com o GEEMPA73, por conta deste intercâmbio, surgiram reflexões da 

prática pedagógica e o reflexo destas práticas culminou na incorporação de novas 

metodologias de trabalho. A ex-professora Pinheiro (2017) se recorda que 

[...] lembro que dessa época a gente tinha encontros com ela [Ester Pillar Grossi] e 

ela vinha por causa desse intercâmbio com “dona” Myrthes. E uma vez nós fomos 

a Porto Alegre também, eu fui, outros professores foram, “dona” Myrthes também. 

Nós ficamos lá durante uma semana, assistindo aulas em um congresso (recorte da 

conversa com PINHEIRO, 2017). 

Sobre essa amálgama entre as metodologias, Backx (2017) revela que percebeu, em 

determinado momento, a transição entre as metodologias de Frédérique Papy e Dienes. 

Durante o tempo da experiência, entre os anos de 1972 a 1974, a equipe de 

matemática não parou de estudar outras experiências. Richa (1976) declara que foram 

contatados a pesquisadora francesa Nicole Piccard, o projeto inglês Nuffield e o húngaro 

Zoltan P. Dienes74, além do já citado GEEMPA. Estes estudos provocaram algumas reflexões 

sobre os pensamentos de Piaget e sobre a necessidade de estudos diversificados sobre as 

manipulações de diferentes materiais concretos que auxiliassem na passagem do pensamento 

concreto para o pensamento abstrato. Richa (1976) credita a estes fatos as pequenas 

adaptações que aconteceram nas experiencias belgas, principalmente a partir de 1974. 

                                                           
72 Os livros L’enfant et les graphes e Les enfants et la mathemátique – vol 1, previstos para um ano por 

Frédérique para crianças entre 6 a 7 anos, foram trabalhados no CEN em dois anos consecutivos, com crianças 

de 5 – 6 anos e posteriormente 6 a 7 anos.  
73 Por conta dos materiais encontrados com a logo da escola, com o nome da professora Esther Pillar Grossi, 

presidente à época do GEEMPA, e a prefeitura de Porto Alegre, talvez seja possível concluir que esta troca de 

reflexões entre o CEN e o GEEMPA resultou em diversas ações na escola: cursos para professores ministrado 

pela professora Esther Pillar Grossi, e a visita do educador Zoltan Dienes ao CEN, em 1973, para apresentar 

seu trabalho. Importante também recordar que em capítulos anteriores Barbosa e Quadra (1976) citaram a 

influência do GEEMPA e de Z.P. Dienes em suas nas aulas. 
74 Nesta época o professor Dienes atuava na Universidade de Larval, Quebec. 
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As principais fontes para as experiências iniciais, em 1972, foram os livros textos L’ 

enfants e la matemátique, L’ enfants et le grafes, minimath 1 e 2 e Moderne Matematique 1, 

todos de George e Frédérique Papy, e as instruções do professor Arago Backx dos anos 

anteriores.  

Ao começar a experiência, em 1972, o objetivo de testar a proposta belga era para 

encontrar uma metodologia que atendesse as necessidades e exigências da realidade vivida. 

Ou seja, era o desejo da equipe de matemática do CEN apresentar uma matemática que fosse 

útil para o aluno, não somente para as outras áreas do conhecimento, mas que compreendesse 

uma ciência de si mesma. Frédérique Papy acreditava na necessidade do desenvolvimento da 

autonomia do pensamento do aluno, na abordagem dos conteúdos de maneira estética e na 

busca do desenvolvimento da criatividade deste (RICHA, 1976). Isto é, se almejava para os 

alunos,  

[...] uma inteligência superior e fluência, ou seja, a capacidade de produzir ideias, 

flexibilidade, originalidade, capacidade de elaboração, persistência, disposição para 

jogos intelectuais, inconformismo, autoconfiança e senso de humor (FONSECA, 

1973, p. 143).  

A ideia era, portanto, o rompimento de uma estrutura de ensino carregada de hábitos 

sem reversibilidades, fórmulas verbais, automatismos e memorização, aceitação de 

estereótipos de ações e da hierarquização de valores por meio da conformação ao modelo dito 

ideal (FONSECA, 1973). Também era intuito de Frédérique Papy, especificamente em 

relação à matemática, o desenvolvimento das noções de reunião e intersecção através da 

construção de conjuntos, além de sua representação pelos diagramas (RICHA, 1976). 

Richa (1976) também declara que a partir de 1974, alguns objetivos foram 

modificados. O foco ainda era a autonomia dos estudantes e, portanto, a integração do aluno 

com seu meio ambiente, o desenvolvimento da sua criatividade e o incentivo do raciocínio 

para resoluções problemas dentro e fora da matemática eram cruciais. Também era desejoso 

criar hábitos que facilitassem o processo da aprendizagem, levando os alunos a abstração e 

generalizações. 

Em 1972, tinham início no CEN as primeiras turmas do primeiro ciclo do primeiro 

grau. Das vinte professoras que foram contratadas para esta finalidade, entre o fim de 1971 e 

o início de 197275, poucas conheciam os métodos de Papy. Caracterizavam-se como 

normalistas e sem qualquer formação matemática. Havia, então, a necessidade de uma 

                                                           
75 A partir do curso de formação de professores “Uma experiência de Ensino Renovado”, em 1971. 
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reestruturação eficaz no aspecto curricular a ser abordado logo de imediato, principalmente 

com as turmas que estavam selecionadas para começar a experiência. Para essa formação, 

foram contratados professores de matemática, com formação universitária e atuantes no 

ensino secundário, mas sem uma prévia vivência nas séries iniciais. Ao longo de todo ano 

letivo de 1972, aconteceram encontros entre as professoras normalistas e os professores de 

matemática, sempre sob a orientação direta da própria Thereza (RICHA, 1976). 

Uma dessas professoras foi Daisy Pinheiro76, que participou do curso de seleção da 

escola em 1971 e foi uma das vinte professoras selecionadas para começar a atuar no 

CENtrinho em 1972. Contratada para ser professora regente, em seu tempo de magistério 

atuou na antiga quarta série do primeiro grau: 

Entrei como professora, professora regente. Sempre trabalhei com 4ª série. Quando 

nós viemos para cá [CENtrinho], foi lançada essa experiência que já existia no 

Centrão [uma que já estava iniciada com o professor Arago e outra que começava 

com o José Barbosa], a partir da 5ª série e estenderam essa experiência para os 

menores. Era a experiência do Papy, específica mesmo, só para Matemática 

(recorte da conversa com PINHEIRO, 2017). 

Muitas de suas lembranças são confirmadas pelas palavras de Richa (1976), uma 

delas com relação à quantidade de turmas que seguiam a programação realizada pela 

experiência. Existiam quatro turmas por série, porém apenas uma possuía uma metodologia 

especial, “de Papy”, e um currículo próprio. 

[...] [só havia] uma turma só, de experiência. Tinham quatro turmas da série, mas 

uma era de experiência do Papy. Então, alfabetização, os professores eram 

preparados para trabalhar Matemática do Papy ali com aquela turma de 

alfabetização. A turma passava à 1ª série, tinha os professores preparados para isso. 

2ª série, 3ª série. Quando chegou na 4ª, era comigo. Eu é que era a professora de 4ª 

série com a experiência do Papy (recorte da conversa com PINHEIRO, 2017). 

Trabalhando sempre na quarta série do primeiro grau77, Pinheiro (2017) recorda que 

sua primeira turma relacionada à experiência foi em 1975. A professora revela que se 

identificou com o método e se inscreveu para ser uma das professoras a vivenciá-lo. 

Pinheiro (2017) relata que, com o intuito de seguir uma coerência de ações e de 

entendimento da própria experiência, os alunos de sua turma não poderiam ser transferidos 

para outras turmas, nem alunos novos poderiam ser incluídos. Por conta dessas limitações, sua 

                                                           
76 Daisy foi professora regente do CEN por 12 anos e outros 20 anos como coordenadora. Também foi 

professora de Matemática da rede estadual e diretora de uma escola. 
77 Exceto quando sua filha, Denise Pinheiro, foi para a quarta série. 
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turma tinha menos de trinta alunos, diferente das outras da mesma série que chegavam a 40 

alunos.  

[...] era uma turma [que vivenciava a experiência] que não entrava nenhum aluno 

novo – só podia sair né, porque se o pai tirasse. Mas não entrava ninguém, então 

era uma turma pequena, tinham 28 alunos. As turmas antigamente aqui eram de 40, 

43 alunos. A minha era de 28. Até as professoras brincavam que eu era privilegiada 

com a turminha de 28 alunos (recorte da conversa com PINHEIRO, 2017). 

Richa (1976) contrapõe, afirmando que esta regra não foi mantida ao longo dos anos. 

No último ano da experiência, em 1974, descrita pela coordenadora, muitos alunos foram 

transferidos de turma. Diferente da proposta em andamento pelo professor Arago, aqui, não 

foi possível manter os alunos nas mesmas turmas. Aconteceu troca de turma, daquela da 

experiência metodológica de Papy pela tradicional e vice e versa, o que, segundo Richa 

(1976), acarretou confusão e falta de continuidade no processo. 

Acerca da implementação da experiência, Richa (1976) conta que a execução foi 

gradativa. No primeiro ano, foram selecionadas cinco turmas para iniciar, duas de séries 

preliminares (antiga classe de alfabetização) e outras três turmas de primeira série. As outras 

turmas seguiriam a programação tradicional e não haveria qualquer seleção de alunos. Mesmo 

com os problemas78 que surgiram no ano anterior, em 1973, houve um aumento no número de 

turmas, ampliando para sete grupos; duas preliminares, duas de primeira série e mais três de 

segunda série). Richa (1976) destaca que o aumento de turmas e, proporcionalmente, o 

aumento do número de professores tornou o trabalho de orientação mais árduo, que 

infelizmente nem sempre os professores-orientadores conseguiram “dar conta”. Ainda nestes 

primeiros anos, Richa (1976) percebeu que a experiência não poderia ser aplicada de maneira 

ipsis litteris como a que aconteceu na Bélgica, pois além das diferenças de formação dos 

professores, observou-se outros contrastes entre a parte cultural, psicológica e até mesmo o 

clima influenciou. Outros pontos de conflito detectado pela pesquisadora foram as 

dificuldades na análise sistemática dos trabalhos dos alunos por parte dos professores e a 

defasagem marcante de alguns estudantes em relação ao rendimento79.  

Um dos problemas percebidos por Pinheiro (2017), quando reflete sobre o período de 

experiência no CEN, era que nem todos os professores das séries iniciais concordavam com a 

                                                           
78 Alguns problemas que surgiram estavam relacionados ao engajamento dos professores ao método de ensino. 
79 Mencionado no capítulo 2, a recuperação era paralela. Daisy (2017) complementa: “Se ele [aluno] tinha 

dificuldade em alguma coisa, ele dizia, ele mostrava para a gente que estava com dificuldade. A gente tinha, 

paralelamente, uma sala que chamava Sala de Enriquecimento. Então, o aluno que tinha dificuldade em 

determinado conteúdo ia para a Sala de Enriquecimento, era atendido dentro da dificuldade dele, enquanto os 

outros que já tinham superado aquilo caminhavam para a frente.”  
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metodologia de Papy ou estavam dispostos a outras metodologias de trabalho. Este 

pensamento parece se expandir quando a ex-professora se recorda da relação entre os 

professores e os pensamentos de Freinet: 

Mas não eram com todas as turmas [que trabalhavam com a metodologia de 

Freinet], porque dependia muito do professor. O professor que se adapta mais a 

mudanças, o professor que busca, que quer. Porque não adianta também impor 

determinada postura ao professor se ele não está aberto aquilo – você só vai 

fracassar (recorte da conversa com PINHEIRO, 2017). 

Com efeito, as diversas propostas pedagógicas só poderiam ser aplicadas se os 

professores estivessem totalmente engajados no processo, pois a diversidade de atividades 

requeria maior segurança em relação ao domínio do conteúdo e do método de avaliação pelo 

professor, para inclusive identificar quais alunos conseguiriam êxito em determinada 

atividade.  

Richa (1976) conta que, neste período de 1973 e 1974, aconteceram demissões de 

professores, alguns que atuavam com a pedagogia de Papy80. Com isso, a coordenadora 

salienta que as demissões e as novas contratações de professores, possivelmente acarretaram 

outra fragilidade ao processo, já que necessitavam de novos momentos de formação em 

relação ao conteúdo. Por essas questões administrativas, Richa (1976) declara que foi 

necessário diminuir a quantidade de turmas em 1974, ficando uma turma de primeira série, 

uma de segunda série e três de terceira série. As quatro turmas preliminares fariam uma 

adaptação da experiência inicial.  

Ao fim desses três anos, os professores que ficaram à frente do processo de ministrar 

as aulas para as turmas que vivenciaram a experiência declararam que estes alunos se 

distinguiam dos outro das demais turmas da mesma série. Richa (1976) exemplifica 

declarando que os alunos reagiam melhor a qualquer tipo de aprendizagem, possuíam, em sua 

maioria, um raciocínio mais apurado e ágil e conseguiam atingir maior grau de profundidade 

nos conteúdos apresentados, comparados aos alunos das turmas tradicionais (RICHA, 1976, 

p. 29).  

Richa (1976) afirma que apesar de possuírem um cronograma fixo, não havia a 

rigidez da utilização de apenas um método e poderia existir uma alternância sempre que 

necessário. Contrapondo a essa afirmação, a professora Daisy Pinheiro (2017), se recorda de 

                                                           
80 Não temos informações se as demissões dialogavam com qualquer problema com a experiência. 
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existir uma exigência de que a experiência de Papy fosse seguida por um cronograma definido 

previamente e mantido à risca. 

Richa (1976) anunciou diversos conteúdos, categorizando a partir de três ciclos: 

Nível I - Alfabetização, 1ª e 2ª série; Nível II - 3ª, 4ª e 5ª série; Nível III - 6ª, 7ª e 8ª série81. O 

intuito era apresentar como se desejava cumprir os objetivos postos acima.  

Os conteúdos relativos ao primeiro nível eram: a comparação de objetos quanto à 

forma, cor, posição e tamanho; a identificação dos intervalos de tempo (ano, mês, dia, hora 

etc); a observação e comparação dos conjuntos do seu meio ambiente, diferenciando os 

conjuntos e os subconjuntos (vazio, unitário, reunião e interseção); a leitura e interpretação de 

gráficos; estabelecimento de relações utilizando conjuntos que são familiarizados (“...é irmão 

de...” ou “...tem o tamanho de um...”); representação do sistema monetário, tornando os 

símbolos das moedas e cédulas reconhecidas; a identificação de figuras planas e 

tridimensionais; e a comparação de grandezas da mesma espécie (RICHA, 1976, p.14 e 15). 

No segundo nível, buscavam-se: alcançar os objetivos utilizando situações 

problemas, fosse da matemática ou não, com o intuito de desenvolver as operações com os 

conjuntos (reunião, interseção, diferença e complementar); manipular os símbolos da teoria 

dos conjuntos; construir de outras bases numéricas até chegar a decimal; sintetizar o estudo 

das operações com números naturais (adição, subtração, multiplicação e divisão), buscando a 

compreensão das propriedades e a resolução de sentenças matemáticas, utilizando algoritmos; 

assimilar as comparações “maior que”, “menor que”, múltiplos e divisores dos números 

naturais, dando indícios do menor múltiplo comum e do maior divisor comum; a ampliação 

dos estudos das frações e de suas operações; identificar e representar o sistema monetário e o 

sistema de unidades de medidas. Além da comparação e denominação das figuras geométricas 

planas, juntamente com seus perímetros e áreas, as figuras tridimensionais e os diversos tipos 

de ângulos (RICHA, 1976, p. 15 e 16). 

Richa (1976, p. 22 e 23) relata que a metodologia de Frédérique realizada no CEN 

envolvia nove características: o ensino coletivo e individual; a diversidade de situações; a 

personificação; a mímica; a expressão pictórica; os problemas abertos; o clima adequado em 

classe; o raciocínio sobre o conceito imaginado e o uso minicomputador. 

                                                           
81 O terceiro nível que corresponde as três séries finais do primeiro grau não fazem parte do escopo da 

experiência, é possível buscar maiores informações em Richa (1976, p. 16 e 17). 
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A aula coletiva era uma forma de nomear uma dinâmica cujo objetivo parecia ser o 

equilíbrio entre o respeito à individualidade e o estudo em grupo. Existiam, portanto, 

momentos de discussão coletiva, debates das conclusões feitas pelos alunos, o que se somava 

com a realização de atividades individuais e em grupo, sempre partindo de situações reais ou 

geradas pelo uso dos materiais concretos ou das instruções escritas. Esta ideia era defendida 

por Papy (1973), pois os alunos com mais facilidade de assimilação do conteúdo 

enriqueceriam os debates, com isso, auxiliariam os demais alunos. Em paralelo, ocorreriam 

momentos de estudo individual para que os conteúdos fossem fixados e compreendidos. 

Richa (1976) passou a acreditar, depois dos anos de experiência vividas, que tal 

metodologia favorecia o crescimento de uma desigualdade. A coordenadora argumenta que 

entre 20% e 30% dos alunos de uma turma tinham baixo rendimento e não entendiam o 

raciocínio dos alunos mais adiantados, ainda que seja creditado que as experiências pessoais, 

as conversas entre os alunos e as manipulações de materiais concretos poderiam contribuir 

para algumas soluções para estes alunos. 

Richa (1976) frisa a importância da diversidade de situações-problemas. Os 

exercícios deveriam possuir diversas óticas e abordagens; uma vez que segundo Frédérique, a 

apresentação de múltiplos exemplos facilitaria a aprendizagem, possibilitando enxergar o 

problema inicial de diferentes maneiras e capacitando o aluno à abordá-lo de acordo com seu 

raciocínio. Outra metodologia descrita pela coordenadora era a mímica, particularmente, 

utilizada com as crianças que não tinham atingindo o desenvolvimento motor necessário, 

tendo dificuldade em certos traçados, o professor faz no quadro e o aluno reproduz o que está 

sendo feito. Esse método era realizado, em particular, para interpretação de relações e 

gráficos. 

Ao abordar a questão da personificação, aproveita-se os momentos infantis das 

brincadeiras do faz de conta, pois os alunos são levados a raciocinar, utilizando objetos 

familiares, porém imaginados.  

A tendência à abstração é uma componente fundamental do espírito lúdico. [...] 

Como para a matemática, o abstrato familiar tem sobre as crianças um impacto 

comparável ao do concreto (PAPY apud RICHA, 1976, p. 22). 

Esta característica, também, se refere à ideia da criança de dar vida aos números e 

outros objetos matemáticos, permitindo que estes falem. Papy (1973) ilustra, em parte, esta 

característica, quando apresenta para uma turma de alunos de oito anos, um personagem 
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criado, chamado Nabucodonosor, que faz pintura e compra objetos, como uma máquina de 

escrever, em um mercado de pulgas. Papy (1973) acredita que este personagem aproxima as 

crianças para o lúdico e permite criar um universo próprio para os alunos, no qual a “velha 

máquina de escrever quebrada”, só tem disponível os algarismos 4 e 9, os sinais de subtração 

e divisão e os parênteses.  

O problema que lhes apresentei [a partir da máquina de escrever] foi o seguinte: 

Com uma máquina deste tipo que números, Nabucodonosor teria possibilidade de 

escrever?  

Muitas respostas vieram naturalmente:  

49, 4999, 9494...   

9 – 4 

9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 4 (PAPY, 1973, p. 114 e 115).  

Outro aspecto metodológico, denominado como pictórico, as cores e a estética, eram 

utilizadas como técnicas gráficas, permitindo, segundo Papy (1973), que o aluno afirmasse 

sua personalidade, motivando inclusive os alunos com mais dificuldade. Em relação a isso, 

Barbosa (apud FONSECA, 1973) também explica o caráter necessário da expressão pictórica 

nos trabalhos realizados utilizado a metodologia da professora belga. Por serem coloridos, isto 

tornava o exercício de matemática algo positivo para criança. Além disso os desenhos 

auxiliavam na motivação e nas técnicas gráficas. 

Outra característica que pode ser percebida a partir das fontes, é que os problemas 

não eram reduzidos a apenas uma solução definitiva, eles deveriam permitir outras formas de 

resolução e de solução. Tal peculiaridade, permite unificar a ideia do desenvolvimento da 

criatividade, como explica o professor José Guilherme Barbosa. O docente explica que o 

trabalho e o desenvolvimento da criatividade no aluno poderiam ser percebidos quando o 

professor apresentava uma situação aberta, em que a solução não é o produto de uma conta, 

ou de um raciocínio único, mas nos “rodeios possíveis para descobrir a resposta que muitas 

vezes não é única” (BARBOSA apud FONSECA, 1973, p. 146). 

Um novo traço da pedagogia empregada na escola era a importância de manter um 

ambiente afetivo e psicológico elevado que Frédérique Papy e Gattegno82 tanto acreditavam. 

Estes pensamentos significavam que não deveria haver comparação entre os alunos e seus 

trabalhos, pois tal fato evitaria inibições. Adicionalmente, os exercícios não deveriam conter 

correções ou notas e os erros deveriam ser indicados em um exame detalhado pelo professor, 

que prepararia novas situações pedagógicas para que os alunos aprendessem a evitar os erros 

                                                           
82 Caleb Gattegno (1911 – 1988) foi uma figura importante no aprimoramento do ensino de matemática para a 

escola primária e secundária, envolvendo material manipulável e o uso de cores. (POWELL, 2007). 
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passados. Confirmando esta maneira de trabalhar, o professor Barbosa (apud FONSECA, 

1973) escreve que os trabalhos não eram corrigidos ou comparados e que essa ação evitava 

qualquer tipo de impacto psicológico negativo ao aluno em relação às suas falhas. Ele 

complementa considerando a necessidade do relatório produzido pelo professor sobre os 

trabalhos dos alunos e dos exercícios produzidos a partir destes relatórios com novas situações 

pedagógicas, sem automatismos e estereótipos, permitindo que os alunos superassem seus 

erros.  

Richa (1976) expõe que Frédérique Papy sugere nos livros “Lénfant et les grafe” e 

“Les enfants et la matemátique 1”, que os materiais como “cuisenaire” e os blocos lógicos 

deveriam ser utilizados com crianças de 6 e 7 anos. 

Assim, como uma prática recorrente, era a manipulação destes materiais concretos e 

algumas atividades baseadas no concreto imaginativo (RICHA, 1976). Sobre estes materiais 

utilizados no CENtrinho, Backx e Pinheiro (2017) se recordam que para desenvolver 

conceitos que envolviam a lógica eram utilizados o material multibase, as barras cuisenaire, o 

material dourado e o minicomputador, inicialmente sob a tutela da pedagogia de Papy, 

posteriormente algumas atividades envolvendo a metodologia de Zoltan Dienes.  

As barras (ou réguas) cuisenaire eram utilizadas de maneira anterior ao 

minicomputador, como preparação para o desenvolvimento do conceito de frações e de bases 

numéricas. Eram dez barras de cores e tamanhos diferentes, branca, vermelha, verde, rosa, 

amarela, preta, marrom, azul e laranja. Pinheiro (2017) também se recorda que este material 

começava a ser usado com as crianças pequenas, logo nos primeiros anos. Os professores 

deixavam os alunos brincarem com material livremente, fazendo pequenos questionamentos 

ou algum tipo de jogo, mas sem muita interferência. O princípio básico era deixar o aluno 

explorar com o objetivo que este dominasse o material, criando seus próprios conceitos, 

regras e estruturas. 

A professora Daisy Pinheiro (2017) se recorda de alguns encaminhamentos que eram 

realizados: 

[...] então, a peça maior, essa laranja, vale 10 branquinhas. Vocês precisam de 

quantas vermelhas para montar uma laranja? [Ou] de branquinha você já sabe que 

precisa de 10, e da vermelha? Da verde? É esse tipo de pergunta, que a gente vai 

fazendo com a criança, elas colocam lá para ver quantas precisam. A gente 

[professor] faz um monte de pergunta, de propostas, para eles irem descobrindo 

(recorte da conversa com PINHEIRO, 2017). 
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Daisy afirma que o conceito de fração aparece quase que espontaneamente para o 

aluno e ainda sugere algumas perguntas para este fim: “Quantas peças branquinhas você 

precisa para montar uma laranja? Isso para descobrir o valor de cada uma?” Com isso, o aluno 

encontra as equivalências de uma peça em relação às outras, colocando uma do lado da outra 

muitas vezes, com o intuito de ver o que acontece e assim compara. Perceba que é uma prática 

diferente do professor ficar na frente da turma falando o que é possível e como deve ser feita a 

atividade. A partir dos questionamentos, também se construíam as relações de dobro ou 

quíntuplo, por exemplo, desmitifica Pinheiro (2017). A ex-professora também se recorda que 

tal prática facilitava, também, a construção das operações de soma e subtração de frações com 

denominadores diferentes.  

Pinheiro (2017) também relembra que a escola tinha uma marcenaria, e nesta, foram 

construídos diversos kits (material concreto, as barras cuisenaire) com o intuito de que cada 

aluno tivesse o seu e, assim, todos poderiam ter acesso. Infelizmente, foram observados erros 

por conta da produção manual, algumas peças não tinham o mesmo tamanho, o que 

atrapalhava as atividades para alguns alunos, pois mesmo com pequenas diferenças, gerava 

reclamações por parte dos discentes. 

Outro material utilizado no CEN foram os Blocos Lógicos. Constituídos por 48 peças 

em três cores diferentes, vermelha, azul e amarelo; em três formatos, triangular, quadrado e 

retangular; cada peça podia possuir dois tamanhos, além de duas espessuras. Pinheiro (2017) 

acredita que este material auxiliava no desenvolvimento do raciocínio. A professora se 

recorda que, em um primeiro momento, as crianças tinham a oportunidade de conhecer as 

peças, brincando livremente e trabalhando com este material concreto. Após essa primeira 

fase, os professores elaboravam diversas atividades e jogos. O intuito poderia ser, por 

exemplo, uma abordagem para comparar duas peças, ou conseguir criar uma relação com as 

peças (PINHEIRO, 2017). 

Suas funcionalidades eram múltiplas. Pinheiro (2017) novamente recorda uma das 

atividades; um dominó, no qual as peças deveriam encontrar um par. Nesta brincadeira, as 

crianças desenvolviam as classificações de conjuntos em relação a cor, forma, tamanho e 

espessura naturalmente.    

A professora lembra ainda de algumas perguntas feitas durante o jogo para auxiliar 

no processo de aprendizagem: “Quem tem uma peça que pelo menos tenha a mesma cor?”. 

Nesse momento eram introduzidas a linguagem matemática: 
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“pelo menos”, “ao menos”, “no máximo”, “no mínimo”. Aos poucos o professor 

passava para conceitos mais complicados “Que tenha pelo menos duas 

semelhanças”, “Que tenha pelo menos duas diferenças” (recorte da conversa com 

PINHEIRO, 2017). 

Portanto, as crianças eram levadas a compreenderem as operações de interseção, 

diferença, dos conceitos de pertence/não-pertence, contém/não-contém/está contido, 

trabalhando primeiramente de maneira concreta e depois passando para um estágio de 

abstração simbólica quando faziam as fichas de atividades. 

Pinheiro (2017) também afirma que no CEN se utilizou do ábaco decimal. Era mais 

um material utilizado para que a criança elaborasse uma situação, buscasse uma solução e, 

assim, começasse a abstrair. Não se tratava, porém, do ábaco tradicional, de bolinhas. Mas 

sim de um ábaco de placas que ficava no mural. Era composto por diversas placas, uma placa 

para a unidade, uma segunda para dezena, outra para a centena e assim por diante. Assim, os 

alunos podiam perceber que cada 10 em uma placa, equivalia ao 1 na placa seguinte, 

trabalhando o sistema decimal, as operações de adição e subtração, sem utilizar o método de 

“pegar emprestado”. Conforme Pinheiro relembra, “O aluno compreende que existe uma 

troca, dez [marcadores] da primeira [placa] representam uma da segunda [placa], por 

exemplo.”  

Os questionamentos eram realizados em determinados momento oralmente, as vezes 

utilizando o quadro negro, ou a partir de fichas de atividades. Enquanto cinco, no máximo seis 

alunos trabalhavam com os materiais concretos, os “demais estavam lendo, realizando algum 

jogo matemático, ou fazendo alguma outra atividade mimeografada” (recorte da conversa com 

PINHEIRO, 2017). 

Após os alunos dominarem os conceitos das réguas cuisenaire, realizando diversas 

atividades, o professor então começava a trabalhar com o minicomputador83. Este artefato 

pedagógico é um conjunto de placas quadradas subdivididas em quatro quadrados iguais e 

menores, cada um desses possuía uma cor correspondente, que simbolizava um valor 

correspondente. As placas ficavam enfileiradas, de modo que a mais para direita simboliza a 

unidade, enquanto as para esquerda simbolizam a dezena e a centena, ou milhar se for 

necessário. Para completar havia peões de duas cores, azuis e vermelhas que simbolizavam 

uma unidade positiva ou negativa dependendo do caso. 

                                                           
83 Para maiores esclarecimentos ler o artigo: O Minicomputador de Papy: vestígios de uma circulação no Brasil 

<http://seer.ufms.br/index.php/ENAPHEM/article/download/6244/4585> Acesso em 17 de setembro de 2018. 
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O minicomputador é formado por diversas placas quadradas e iguais, subdivididas 

em quatros quadrados iguais e menores, estes possuem uma cor diferente que é atribuído um 

valor diferente. 

Figura 8: Placa numerada do minicomputador de Papy. 

 

 

 

 

Fonte: Dassie e Costa (2016) 

Diversas placas eram colocadas enfileiradas, para que a mais à direita representasse 

as unidades, seguindo para a próxima a sua esquerda, a dezena, depois a centena e assim por 

diante. Dassie e Costa (2016) apresentam algumas configurações. 

Neste exemplo a seguir, temos dois pinos, um na casa 1 e na 8, representando o 9 

(1+8). 

Figura 9: Placa representativa do número 9. 

 

 

 

 

 

Fonte: Dassie e Costa (2016) 

O exemplo que seguir, com duas placas, mostra a representação do número 96. Ou 

seja, a placa mais à direita representa a unidade, enquanto a outra simboliza a dezena.  

Figura 10: Placas representando o número 96. 

 

 

 

 

 

Fonte: Dassie e Costa (2016) 

Apenas um pino podia estar em cada casa. Quando for representar um número e 

existem dois pinos em uma casa, é preciso substituir dois peões por apenas um na casa 
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seguinte, ou o contrário, dependendo o que for conveniente para a operação que deseja 

realizar.  

Sobre o seu uso, Frédérique Papy (1973) acredita que é uma situação pedagógica que 

conduz a criança a descobrir a representação do número 100, a vírgula e as estratégias do 

cálculo, desenvolvendo a criatividade ao máximo. Dassie e Costa (2016) acreditam que este 

artefato está diretamente ligado à pedagogia de ensino de matemática de Papy, na qual uma de 

suas funções é conectar os sistemas binário e decimal. Semelhante ao ábaco bidimensional, 

ele seria para George Papy, seu criador, um “remédio” para o cálculo numéricos mentais, que 

em certos momentos são apenas algoritmos mecanizados com um grau de memorização de 

etapas. A professora belga também destaca a importância da utilização dos cálculos no 

minicomputador para funções envolvendo adições de números naturais e multiplicações do 

tipo dobro ou triplo, além de noções de números decimais e suas representações (RICHA, 

1976). 

Richa (1976) e Pinheiro (2017) confirmam que havia um minicomputador no mural, 

e que era usado inicialmente com o objetivo apenas de estimular o sentido visual, “as cores 

nomeiam os casos e introduzem a linguagem simples e precisa das regras” (PAPY apud 

Richa, 1976, p. 23). Os professores também utilizavam este minicomputador no mural para 

habituar as crianças a movimentação das peças.  

Após esse momento, era introduzido o minicomputador individual, no qual todos os 

alunos tinham acesso. Um dos seus objetivos era levar os alunos a uma postura de maior 

concentração. Richa (1976) também afirma que o minicomputador tinha outros focos tais 

como a descoberta da numeração de posição, a escrita dos números, a introdução das 

operações de inteiros e fracionários, a fixação das técnicas operatórias, o recurso do cálculo e 

a introdução do número decimal. Pinheiro (2017) relembra que os professores tinham por 

hábito deixarem os alunos manipularem livremente o material, pois assim poderiam conceber 

suas próprias teorias. 

O uso desses materiais, o minicomputador e as barras cuisenaire, permitiam que os 

alunos desenvolvessem habilidade com as diversas bases numéricas. 
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Acerca dos livros84 utilizados, existiam dois tipos, o de exercício dos alunos (Figura 

11) e o de consulta para o professor (que serão apresentados mais a frente). Sobre o primeiro 

caso, Pinheiro (2017) se recorda dos livros de exercícios que foram utilizados pelas crianças 

na primeira série do primeiro grau. Eram três livros para um ano. Um dos livros era em 

francês e os outros dois em português. Tal fato não prejudicava o andamento das aulas, pois 

os exercícios não possuíam enunciados, havendo apenas a representação gráficas por meio das 

setas. 

Figura 11: Capas dos livros: “Le Enfants Et La Mathématique” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Papy (1973a, 1973b, 1973c) 

O exercício (da figura 12) dava a operação de adição e o par ordenado e solicitava 

que o aluno ligasse a resposta correta, utilizando a seta e a representação do diagrama de 

Venn. Note que para cada par existe mais de uma solução.  

Outro exemplo, pode ser visto na figura 13. A ideia da situação problema era: dado 

um valor inicial, outro valor final e um terceiro número operacional, questionava-se quantas 

vezes era necessário escrever o terceiro número a partir do primeiro para chegar ao valor 

desejado. Tal pensamento contribuía para o desenvolvimento de alguns processos das 

operações básicas, como soma, subtração, multiplicação e divisão. As setas, ou como os 

professores chamavam, papygrama, auxiliavam na construção do cálculo mental, pois era 

necessário determinar quantas vezes certos números cabiam em um intervalo. 

 

                                                           
84 A professora Daisy Pinheiro ainda possui os três livros de exercícios que foram utilizados pela sua filha, 

Denise Pinheiro, em 1972. 
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Figura 12: Diagrama com adição de par ordenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Papy (1973a, p. 13) 

Figura 13: Representação gráfica do “papygrama”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Papy (1973b, p. 7) 

Em um determinado exercício do livro de exercícios (Figura 14) é possível notar que 

o existe uma barra em cima do número 5, Pinheiro (2017) explica que era outra forma de 

escrever -5 e com isto seria possível explicar para as crianças da primeira série do primeiro 

grau a existência do conjunto de números negativos e suas operações de adição e subtração. A 

professora completa dizendo que era convencionado um ponto de cor azul para indicar os 

valores negativos e pontos vermelhos para valores positivos.  
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Figura 14: Adição de números negativos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Papy (1973b, p. 9) 

Quanto aos livros de consulta para o professor, Pinheiro (2017) conta que usavam o 

primeiro volume na primeira série, na segunda série já passavam para o volume 2 e na terceira 

série para o 3, da coleção Les enfants et la mathematique (FIGURA 15). Mas, era uma prática 

comum buscar uma atividade em outros volumes para relembrar algum tópico, por exemplo. 

(PINHEIRO, 2017) 

Esses livros, para o professor, eram em francês. Para Pinheiro (2017), utilizar esse 

material estrangeiro não era um problema, pois havia “uma coordenação presente que 

auxiliava todo momento que era preciso”. Ela também se lembra que alguns professores do 

CEN fizeram cursos da língua francesa de maneira independente ou buscavam as traduções 

com colegas da própria escola.  

Richa (1976) garante que os livros L’enfant et les graphes e Les enfants et la 

mathemátique – vol 1, escritos para crianças de 6 a 7 anos, se propunham a fazer a introdução 

da criança no mundo da matemática, dando a oportunidade de que elas construíssem suas 

próprias relações gráficas, mostrando a importância das cores para a resolução dos problemas. 
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Para isso, era recomendado a utilização de jogos e de observações da vida cotidiana, no 

intuito de que as crianças fossem capazes de descobrir os números negativos e as operações 

com os racionais inteiros, a necessidade da manipulação do material cuisenarie, ademais o 

estabelecimento das bijeções e das sequências numéricas. 

Figura 15: Capas dos livros “Les Enfants et la Mathematique” 

Fonte: Papy (1970, 1971 e 1972) 

Richa (1976, p. 28) sugere uma lista de livros para o caso de uma possível extensão 

da experiência, seguindo os moldes de Papy, até o fim do segundo grau. Nela estão os livros 

de George Papy: Mathématique Moderne volumes 1, 2, 3, 5 e 6; Arlon 8, premiers leçons 

d’Analyse Mathématique par Frédérique; Arlon 9, premiers leçons d’Analyse Mathématique 

par Frédérique; Initiation Aux Espaces Vectorels; Le Premier Enseignement de l”Analyse 

Mathématique; La conique Enfin Laconique. Ela ainda cita outros três autores, G. Choquet, 

L’enseignement de la Géometrie; Diedonné, Fondements de l’Analyse Moderne e E. Artin, 

Geometric Algebra. Ressalto que ao longo da experiência realizada pelo professor Arago 

Backx, entre 1970 e 1977, foram usados os cinco volumes do Mathématique Moderne, de 

George Papy. 

Em uma nota final do seu artigo, a professora Richa declara que ocorreram 

modificações nos enfoques e nos objetivos específicos da disciplina a partir de 1975. 

Modificação que, segundo a própria autora, influenciaram a metodologia de trabalho 

(RICHA, 1976, p. 49). Com efeito, observa-se pelas narrativas apresentadas nos artigos de 

Richa (1976) e de Barbosa e Quadra (1976), que aconteceu uma diminuição da perspectiva 

dos trabalhos de Papy e um aumento nas ações envolvendo as reflexões de Dienes. É 

provável, portanto, que no artigo de Richa (1980), a coordenadora ao apresentar como era 
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construído a tabuada nas séries iniciais, talvez estivesse abordando tal metodologia sob as 

luzes dos pensamentos de Dienes e suas experiências ao final da década de 1970. 

Assim, no artigo Richa (1980) apresenta uma reflexão sobre uma metodologia 

praticada no CEN acerca do ensino de tabuada. A coordenadora entende que ela era 

comumente trabalhada de maneira a fazer o aluno decorar a tabela de multiplicação. Contudo, 

ela acredita que pensamento deveria ser para o aluno “enxergar”, isto é, entender o que está 

sendo feito. Desta forma, compreender algumas das propriedades envolvidas. Com isso, ela 

crê que o ensino da tabuada, deve ser utilizada como uma nova oportunidade para o 

desenvolvimento do raciocínio do aluno (RICHA, 1980). Este trabalho, que 

consequentemente envolve a multiplicação, se inicia de maneira indireta na alfabetização, 

pois começa o assunto através das máquinas de troca, assim de maneira lúdica, apresenta para 

o aluno algumas regras. 

De maneira geral quando um elemento qualquer entra na máquina devemos aplicar 

uma regra específica, observando a transformação que acontecerá com este. Por exemplo, 

colocando como elemento na entrada um dia da semana, segunda-feira e sendo a regra dois 

dias depois, assim o aluno raciocinava que deveria sair quarta-feira.  

Richa (1980) afirma que a ideia futura era para que as crianças começassem a 

trabalhar apenas com setas, fazendo uma preparação direta com a teoria dos conjuntos. 

Essas atividades auxiliavam os estudos das operações, com efeito é possível abordar 

também questões sobre reversibilidade. Assim na 1ª série, começava o estudo através das 

máquinas com as regras de juntar (adição), retirar (subtração), inchar (multiplicação), murchar 

(divisão). Com o apoio destas “máquinas”, de outros materiais tais como jogos e situações 

problemas diversos, as crianças vivenciam e vão criando o próprio conceito da multiplicação 

e de seus elementos. 

Assim, ainda na primeira série os alunos são levados a descobrir as propriedades 

comutativas da multiplicação no conjunto dos números naturais, a multiplicação por zero, o 

elemento identidade, para após essa experiência, inicie o estudo propriamente dito da tabuada, 

fazendo nessa ordem: por 2, 3, 4, 10, 5, 6, 8, 9 e finalmente por 7. 
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Figura 16: Máquina de dupla entrada. 

 

 

 

 

Fonte: Richa (1976, p21) 

Figura 17: Modelo com setas da máquina de dupla entrada. 

 

 

 

Fonte: Richa (1976, p.21) 

Ao fim do processo, era solicitado como exercício que, por exemplo, os alunos 

apresentassem todas as multiplicações de dois números cujo produto era um determinado 

valor, abordando tanto pelas vias geométricas, utilizando a área de um retângulo, quanto pela 

aritmética. Ampliando com diferentes maneiras a fixação da tabuada, através de quebra 

cabeças, jogos de memorização, dominós, desafios de grupo da classe, torneios, estudos 

individuais, observação de tabelas de dupla entrada, testes de velocidade (RICHA, 1980). 

Recordando sempre que, quando a memória falhar, o aluno pode ser levado a buscar um outro 

caminho para descobrir o valor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vamos começar 

Colocando um ponto final 

Pelo menos já é um sinal 

De que tudo na vida tem fim (Moska) 

 

O trecho acima, de uma das músicas do cantor e compositor Moska, Tudo novo de 

novo, apresenta uma das necessidades de todo trabalho acadêmico, a de colocar um ponto 

final no trabalho. Ao terminar um trabalho é interessante retornar e tentar, mesmo que em 

parte, sintetizar quais foram as contribuições que acreditamos que foram geradas para a 

comunidade. Neste caso em particular, o que pode ser agregado à história do CEN e ao campo 

da história da Educação a partir deste estudo? Soma-se a isso o questionamento acerca das 

metas, elas foram atingidas? Em tempo, também sinto a necessidade de responder à pergunta: 

para onde seguir depois deste ponto final? É um ponto final? 

Este estudo é, portanto, um esforço para compreender o Centro Educacional de 

Niterói e apresentar três experiências no ensino de Matemática que aconteceram ao longo da 

década de 1970. Por conta disso havia a necessidade de compreender dois eixos, que 

norteassem nosso trajeto: (i) qual era a natureza do CEN como uma escola experimental, e o 

que isto significava; (ii) a compreensão da atuação de determinados professores no CEN e 

suas relações com as propostas do Movimento da Matemática Moderna. 

Estes questionamentos suscitaram reflexões sobre a fundação desta instituição, em 

1960, e a relação com a LDB/61, pois no contexto histórico educacional estavam acontecendo 

discussões sobre a possibilidade de fazer pesquisa na escola. Portanto, mesmo que de forma 

parcial, há a necessidade de compreender a importância das escolas e cursos experimentais. 

Partindo deste percurso de experimentações nas escola, e sabendo que na década de 1970 

ocorreu um movimento de renovação do ensino da matemática, outras perguntas particulares 

foram levantadas na tentativa de entender as experiências nessa escola: “quais foram as 

experiências em relação ao ensino de matemática que aconteceram no CEN, ao longo da 

década de 1970?”; e “quem foram os principais atores deste período?”.  

As respostas para tais perguntas não eram simples e nem triviais. Santos (2010) 

considera que esta escola é única, por sua relação entre o público e o privado. O CEN foi 

concebido a partir de um modelo de escola que estava sendo discutido na esfera pública, 
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principalmente no fim da década 1950: as escolas experimentais, que tiveram sua base de 

concepção as classes nouvellas francesas. Amado (1973), apresenta diversas características 

dos grupos franceses, com foco nisso foi possível fazer uma pequena comparação entre alguns 

traços comuns entre as classes brasileiras e as francesas. 

Fundamentado nas palavras de Amado (1973), é viável assumir que em ambas as 

esferas, nacional e francesa, havia a preocupação de um ensino mais adaptável a cada aluno, 

com a necessidade de turmas reduzidas – entre 25 e 30 alunos. Também era uma característica 

comum, a compreensão da necessidade de reuniões pedagógicas para que os professores se 

planejassem e pudessem compreender melhor as características emocionais dos seus 

discentes. Outra particularidade das classes francesas, segundo Amado (1973), era a tendência 

das atividades práticas e artísticas, o que parece fazer sentido quando comparada as classes 

nacionais que almejavam que as escolas ofertassem maiores oportunidades aos alunos de 

participarem de atividades extracurriculares, possibilitando um ensino para uma educação 

ampla. Trazendo o exemplo do CEN para esta discussão, foi possível perceber que a escola 

ofertava aos seus alunos algumas escolhas de disciplinas: diversas modalidades no campo 

artístico, clubes de estudo, línguas estrangeiras, além de outras atividades extraclasses, dando, 

ao nosso ver, certa liberdade na seleção de alguns conteúdos. Além disso, era contemplado 

também pela escola o horário de retreinamento – um momento para os professores discutirem 

assuntos pedagógicos diversos. 

As conversas com Claudia Amorim (2017) e Renato Rocha (2017) entrelaçados com 

os textos oficiais, como os artigos dos Cadernos Pedagógicos, auxiliaram no entendimento do 

CEN e de sua filosofia humanística, na qual se busca no professor um profissional que fosse 

capaz de nortear novos meios no intuito de atingir seus objetivos em relação ao aprendizado 

do aluno. Este por sua vez, pareceu ser o principal personagem de toda trajetória pedagógica 

advinda do CEN. Tal posicionamento é recorrente e notório nas entrevistas dos agentes e é 

perceptivo ao longo de diversos documentos oficiais da escola. Ou seja, parece correto 

afirmar que os processos pedagógicos da escola são pautados na construção de uma 

metodologia que leve o discente a ter uma ampla visão de mundo, experiências culturais 

diversas e com poder de decisão.  

Outro traço percebido na pedagogia da escola foi a formação discente com uma visão 

crítica do mundo. Para isso, a escola investia na formação continuada dos seus professores em 

um horário remunerado toda quinta-feira à tarde. Neste momento, os docentes estudavam 
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temas referentes à educação em geral, ou temas mais específicos de suas áreas.  É válido 

lembrar que professores de fora da escola, tanto de outras regiões do Brasil quanto 

estrangeiros, ministravam cursos no CEN, o que mostra para nós, o forte indício da visão de 

educação desejada pela direção. Outro ponto importante a se recordar, é que ao fim de 

algumas reuniões, eram produzidos documentos que, ao longo da década de 1970, tornaram 

parte dos cadernos pedagógicos, a publicação semestral da escola. Estas publicações, que 

entendemos como parte da expansão institucional na década de 1970, tinha como um dos 

objetivos a promoções das atividades da CEN, para que assim os diretores da escola 

cumprissem parte de seu papel diante na sociedade, produzindo materiais com suas reflexões 

pedagógicas. 

Em relação a existência de duas unidades do CEN, avaliamos que o motivo se deu 

pela alteração na Lei nº 5.692, de 1971, quando se ampliou o tempo de escolaridade para oito 

anos. Tal fato gerou uma certa simbiose entre algumas escolas, ou seja, duas escolas poderiam 

ser conveniadas. A partir da década de 1970, escolas menores que possuíam o ensino até 

determinado ano de escolaridade, poderiam munir escolas maiores com seus alunos, para que 

estes pudessem dar prosseguimento ao término da escolaridade. Acreditamos que há uma 

certa analogia entre um rio e seus afluentes, nos quais as escolas menores – os afluentes – 

“passam” seus alunos para as escolas maiores – o rio principal. O CEN por possuir uma 

metodologia própria, que desenvolvia pesquisas educacionais e com diversas especificidades 

em seu ensino, optou por criar uma unidade, não tendo nenhuma outra escola conveniada, 

assim poderia ter maior controle pedagógico de todo processo. 

Outro eixo que se fez presente na pesquisa foram as experiências no CEN sob a ótica 

da matemática moderna, ao longo da década de 1970. Em relação a isto, nosso intuito inicial 

era tentar conhecer os principais professores da escola que atuaram nesta linha de pesquisa, 

suas ações e o contexto da matemática na escola. Com base nesses questionamentos, 

buscamos compreender as práticas do professor Arago e sua relação com George Papy. Ao 

longo desse trajeto, enquanto algumas das reflexões iniciais foram sendo sanadas outras 

cresciam: “o que era esse movimento da matemática moderna?”, “quais os conteúdos 

abordados?”, “quem foi Papy?”, “como aconteceu sua visita no Brasil?”. 

Ressalto que, também, havia em nosso imaginário inicial alguns pré-conceitos 

relacionados ao par Arago-CEN. Tínhamos a certeza que o professor era o marco zero nas 

discussões que diziam respeito a matemática moderna na escola, algo que hoje se apresenta 
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como incorreto. Já aconteciam estas discussões escola, desde meados da década de 1960. 

Estas reflexões sobre a importância e a necessidade de uma reforma no currículo da 

matemática geraram intercâmbios de outras instituições ao CEN para palestras e a criação de 

materiais sobre o tema (SANTOS, 2010). Contudo, também foi possível perceber que as 

influências e contribuições do professor Backx foram determinantes para certos eventos ao 

longo da década de 1970, no que tange as ações do movimento da matemática moderna no 

CEN.   

Ao acompanhar a trajetória deste professor até sua chegada ao CEN, descobrimos um 

agente envolvido na divulgação dos preceitos de George Papy e da matemática moderna. 

Após seu retorno da especialização no Centro Belga de Pedagogia Matemática, em 1968, 

quando teve contato direto com Frederique Papy e George Papy, o professor Arago se torna 

um articulador das ideias dos professores belgas no cenário nacional, ministrando diversos 

cursos em parceria com programas nacionais de incentivo a formação continuada docente. 

Sua chegada ao CEN, se deve a uma experiência que começou no Colégio Estadual André 

Maurois, chamando a atenção de uma colega que o indicou para uma conversa com a direção 

do CEN. Neste interim, Arago foi convidado a desenvolver uma série de conferências no 

horário de retreinamento às quintas feiras. 

O CEN ao longo da década de 1960, desenvolveu junto aos seus professores 

reflexões sobre a necessidade de reformular o ensino de matemática. Em paralelo, o professor 

Arago se aperfeiçoou na Bélgica e, em 1968, volta para o Brasil. Entre os anos de 1968 e 

1969 ministrou cursos na capital da Guanabara. Neste último ano, começou a experiência no 

C.E. André Maurois e, essas linhas se entrelaçarem e no último trimestre do ano, ao iniciar 

diversas palestras voltados para o ensino da Matemática Moderna e os preceitos de George 

Papy, para os professores de matemática do CEN, nos horários de retreinamento, às quintas 

feiras.  

Em tempo, é interessante refletir brevemente alguns dos motivos que levaram a 

direção do CEN, a disponibilizarem um momento para as reflexões no ensino de Matemática. 

Acreditando que o ensino de qualquer disciplina deveria acompanhar as tendências 

pedagógicas em evidência em sua época, o movimento da matemática moderna ao longo de 

aproximadamente trinta anos, entre 1950 a 1980, cresceu e evidenciou a necessidade de 

alterações metodológicas e curriculares (RICHA, 1976). Esta disciplina possuía seus 

conteúdos praticamente estanques até os anos 1950 e os alunos tinham pouca compreensão 
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dos assuntos tratados. Talvez por essa razão, havia a preocupação nesta reestruturação 

disciplinar. Com base nisso, parece fazer sentido que os professores dessa escola, pautada na 

busca por pesquisas pedagógicas, tenham ao longo da década de 1960, refletido e buscado por 

soluções. Estas reflexões nos fazem compreender a decisão da direção do CEN pela 

contratação de Arago Backx, um professor que esteve em contato direto com um dos 

principais matemáticos da época, George Papy. 

No que tange a experiência de oito anos conduzida por Arago Backx, avaliamos que 

houve também por parte do CEN um suporte administrativo. Segundo Backx (2017), a classe 

que inicialmente tinha quarenta alunos terminou com pouco mais de trinta. A quantidade de 

material que o professor deveria produzir ao longo dos anos, também era algo que chamou a 

atenção. Não havia os livros adequados à experiência traduzidos para o português, então havia 

a necessidade de confeccionar todo material a ser utilizado. Neste mesmo sentido a gráfica da 

escola deveria dar o suporte necessário.  

Outra ação envolvendo a matemática moderna no CEN, aconteceu entre os anos de 

1972 e 1975, tendo como professor principal, José Guilherme Barbosa e Eduardo Fernandes 

Quadra que assumiu parte das turmas no último ano. Ao longo dos anos, diferente de como 

aconteceu com Arago Backx, esta experiência se modificou por conta do contato entre os 

professores e o GEEMPA. Os professores relatam que o grupo gaúcho apresentou as 

possibilidades metodológicas de Zoltan Dienes e que tais propostas pedagógicas faziam mais 

sentido à realidade de trabalho que estavam vivenciando (BARBOSA E QUADRA, 1976), 

por conta disso, modificaram a ideia inicial.  

A partir do relato dessa experiência de Barbosa e Quadra (1976) foi possível 

perceber algumas conexões entre o CEN, alguns pesquisadores do ensino de matemática e 

outras instituições de pesquisa, traçando uma rede de atuação e contatos da escola. Também 

parece mostrar um certo prestígio da instituição com o campo da educação matemática, isto 

porque a escola conseguiu pesquisadores renomados como Zoltan Dienes e George Papy para 

ministrar conferências. Acredito que parte deste prestígio da escola seja por conta das ações 

da direção, Myrthes Wenzel, mas também por conta das ações do professor Backx. 

Em relação a outras experiências matemáticas, algumas ocorreram no CENtrinho, 

pautadas nas ações e reflexões da professora Frederique Papy. Em 1971, com a Lei 5.692/71, 

o que motivou (mesmo que em parte) a construção de uma nova unidade, ampliando as ações 

da escola para o primeiro ciclo do primeiro grau, gerou-se também a necessidade de os 
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professores de matemática refletirem sobre os objetivos e os caminhos da disciplina no ensino 

de primeiro grau.  

Percebemos pelo depoimento de Pinheiro (2017) que as atividades projetadas pelas 

influências de Frederique Papy deveriam seguir um padrão, fazendo todas as ações 

funcionarem como as engrenagens de um relógio. Esta ideia pode ser percebida ao longo da 

entrevista, pois quando foi citado o método de Papy, mencionado com grande entusiasmo, e 

os livros de Frederique que foram apresentados como “bíblias”. Contudo, Richa (1976) 

escreve que tais processos eram livres, podendo ser adaptados quando necessário. Um dos 

argumentos que parece sustentar em parte este argumento de Richa (1976) é a manutenção 

dos estudos pela renovação das práticas, com base nos estudos de Zoltan Dienes, por 

exemplo. A professora Richa (1976) declara que ao longo dos anos o grupo dos professores 

de Matemática do CEN se mantiveram em constante contato com outras propostas, tais como 

as do GEEMPA.  

Compreendo a necessidade de mais estudo e aprofundamentos em determinados 

tópicos deste trabalho, como por exemplo, um melhor entendimento de como as professoras 

do CENtrinho se apropriaram dos textos de Frederique Papy. Outro recorte possível, seria a 

tentativa de compreender aspectos relacionados ao currículo escolar, comparando a 

matemática moderna empregada pelos professores Arago, José Guilhereme e Eduardo Quadra 

com outros currículos tradicionais. Também me parece pertinente, maiores compreensões de 

como ocorreu a inserção da metodologia freinetiana na escola. Um estudo sobre as 

metodologias publicadas nos Cadernos Pedagógicos analisando, parte, do campo educacional 

na década de 1970, sob os auspícios do corpo docente da escola seria igualmente importante. 

Acredito, assim, que ao fim deste intenso, porém gratificante trajeto, sejam 

necessários maiores estudos sobre esta instituição, que ficou marcada como uma escola única 

do seu tempo. Uma instituição que desenvolveu ao longo de sua história uma série de 

discussões sobre questões pertinentes à educação, fornecendo a seus professores momentos 

semanais de troca de experiência e aperfeiçoamento, onde foi possível ações experimentais, e 

em particular no campo da matemática, dando condições para uma experiência de oito anos 

com uma mesma turma.  

Tenho a certeza de que o futuro é incerto. Posto isto, acredito que exista a 

necessidade de amarrar algumas pontas que ficaram soltas pelo caminho, entendendo que 

nunca será possível fechar todas estes caminhos. O desejo por continuar a compreender e a 
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estudar a história da instituição e a sua relação com a história da educação brasileira é 

interessante e acredito que seja importante compreender como aconteceram outras ações da 

Matemática no CEN e suas mesclas com o próprio campo da Educação Matemática. Se 

desenvolveu na década de 1980 uma outra metodologia de trabalho, que na década seguinte 

corrobora com as dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Novamente a escola parece se 

apresentar com pensamentos de vanguarda.  

Por fim, esta etapa de tentar de colocar um ponto final, reflito sobre o caminho, a 

escolha do tema geral, das perguntas que motivaram a pesquisa, das decisões sobre quem 

entrevistar primeiro e como seria melhor maneira de me aproximar de cada um deles. Todo 

esse percurso, me faz crer que cresci como pesquisador. Estar em um campo diferente do 

habitual, da história da educação matemática, em que foi necessário um exercício de 

selecionar fontes, compreender o que são fontes, a compreensão do que são documentos e 

como eles poderiam acrescentar ao trabalho. Ouvir, reouvir e ouvir novamente para no fim 

transcrever entrevistas, ler e reler os registros, foi prazeroso, pois elas contam um pouco de 

cada um, de cada história pessoal que se entrelaça com a da escola. Isto tudo, me fez entender 

um pouco melhor, alguns motivos de escolha dos caminhos que fizeram meus professores do 

CEN, que de certa maneira, influenciaram nesta pessoa plural que sou hoje. 

 

 

 

 



114 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALARCÃO, I. Ser professor reflexivo. In: ALARCÃO I. (org.). Formação reflexiva de 

professores: estratégias de supervisão. Porto: Porto Editora, p. 171-189, 1996. 

 

AMADO, G. Exposição de Motivos do Diretor do Ensino Secundário ao Sr. Ministro da 

Educação e Cultura. Revista Brasileira De Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 30, n. 72, p. 73-

78,1958. 

 

AMADO. Educação média e fundamental. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1973. 

 

BACKX, A.C. Avaliação de uma Experiência Pedagógica em Matemática. Boletim do 

GEPEM, Rio de Janeiro, n. 3, p. 15-20, ago. 1977.  

 

BACKX. Sobre Uma Experiência Educacional em Matemática. Cadernos Pedagógicos do 

CEN, Niterói, v. 7, n. 11, p. 39-65, 1980. 

 

BARBOSA, J.G.P; QUADRA, E. F. Trabalho realizado de 1972 a 1975 no Centro 

Educacional de Niterói, com três turmas de 1º grau, a partir da 5ª série. Boletim do GEPEM, 

Rio de Janeiro, n. 1, p. 54-67, dez. 1976.  

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Classes e cursos experimentais. Documenta, Rio 

de Janeiro, n. 1, p. 25-26, mar. 1962.  

 

BRASIL. Centro Educacional de Niterói para funcionamento em regime de Escola 

Experimental (Par. 310/64). Ministério da Educação e Cultura. Documenta, Rio de Janeiro, 

31, p. 43-47, nov. 1964.  

 

CAVALIERE, A. M., Tempo de escola e qualidade na educação pública. Educação & 

Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 1015-1035, out. 2007. 

 

CENTRO EDUCACIONAL DE NITERÓI. Cadernos Pedagógicos – Séries publicadas pelo 

CEN. Cadernos Pedagógicos e Culturais do CEN, Niterói, v. 1, n.1, p. 105-113, 1992. 

 

COSTA, J. M. A Criança e a Pedagogia FREINET na Educação Integral 2013. Trabalho 

Final de Especialização em Educação – Universidade Federal de Santa Catarina., Florianópolis, 

2013. 

 

COSTA, L. M. F. O Movimento da Matemática Moderna no Rio de Janeiro: o caso do 

Colégio São Bento. 2014. Dissertação (Mestrado em Ensino de Matemática) − Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

DALLABRIDA, N. As classes secundárias experimentais: uma tradição escolar (quase) 

esquecida. Revista Brasileira de História da Educação, Maringá, v. 17, n. 3 (46), p. 213-234, 

2017. 

DASSIE, B. A.; COSTA, L. M. F. O Minicomputador de Papy: vestígios de uma circulação 

no Brasil. In: Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática, 3., 2016, 



115 
 

São Mateus. Anais [...]. São Mateus: Universidade Federal do Espírito Santo, p. 851-

864,2016. 

 

FERRETI, J. C. A inovação na perspectiva pedagógica. In: GARCIA, W. (org.). Inovação 

Educacional no Brasil: problemas e perspectivas. São Paulo: Cortez, p. 55 - 82, 1980. 

 

FONSECA, M. A. G. Matemática e Criatividade: Um tema e um exemplo. Cadernos 

Pedagógicos do CEN, Niterói, v. 3, n.3, p. 143-147, 1973. 

 

JULIA, D. A Cultura Escolar como Objeto Histórico. Revista Brasileira de História da 

Educação, v. 1, n. 1, p. 9-43, 2001. 

 

GATTI JÚNIOR, D. História e historiografia das instituições escolares: percursos de pesquisa 

e questões teórico-metodológicas. Revista Educação em Questão, Natal, v. 28, n. 14, p. 172-

191, 2007. 

 

GARNICA, A. V. M. História Oral e Educação Matemática: de um inventário a uma 

regulação. Zetetiké, Campinas, v. 11, n. 19, p. 9-55, 2003. 

 

GARNICA, A. V. M. Outras inquisições: apontamentos sobre história oral e história da 

educação matemática. Zetetiké, Campinas, v. 18, n. 34, p. 259-304, 2010. 

 

D’AMBROSIO, U. Novas tendências para o ensino de Matemática e o congresso de 

Karlsruhe. Boletim do GEPEM, Rio de Janeiro, n. 1, p. 29-51, dez. 1976. 

 

KALEFF, A. M. A Educação Matemática na Universidade Federal Fluminense: Um Relato 

do Desenvolvimento Histórico dos Cursos de Formação de Professores de Matemática. 

Boletim do GEPEM, Rio de Janeiro, n. 38, p. 09-34, 2001. 

 

LANDO, J. C. O estudo dirigido no ensino de Matemática no Brasil (1955-1966). In: 

Conferência Interamericana de Educação Matemática, 13., 2011, Recife. Anais [...]. Recife: 

Universidade Federal de Pernambuco, EDUMATEC, 2011.  

 

LE GOFF, J. História e memória. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990. 

 

LIMA, R. B. Apresentação. In: BACKX, A. C.; POPPE, L. M. B.; TAVARES, R. N. O. 

Prelúdio à análise combinatória. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1975. 

 

LIRA, A. T. N. A legislação da educação no Brasil durante a ditadura militar (1964-1985): 

um espaço em disputa. 2010. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2010. 

 

LOBO, Y. D. Myrthes: Secretária de Educação e Cultura da Fusão. In: Congresso Brasileiro 

de História da Educação. 12., 2002, Natal. Anais [...]. Natal: Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Sociedade Brasileira de História da Educação, 2002. 

 

LUZ, C. Matemática Moderna: a experiência que ensina. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 

Caderno B, p. 4, 15 jun. 1971. Disponível em: http://memoria.bn.br/docreader/ 

DocReader.aspx?bib=030015_09&PagFis=34175&Pesq=. Acesso em: 17 ago. 2017. 

 



116 
 

MELLO. A. Pedagogia revolucionária desperta a inteligência do aluno. Última hora, Rio de 

Janeiro. 09 dez. 1960. 

 

MELILLO, K. M. F. A. L. História de práticas de ensinar-aprender Matemática no Colégio 

Técnico da UFMG-COLTEC (1969-1997). 2018. Tese (Doutorado em Educação) − 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. 

 

MOTEJUNAS, P. R. A evolução do Ensino de Matemática no Brasil. In: GARCIA, W. 

(Org.). Inovação Educacional no Brasil: problemas e perspectivas. São Paulo: Cortez, p. 150 

- 163, 1980. 

 

NOSELLA, P.; BUFFA, E. Instituições Escolares: por que e como pesquisar. Campinas: 

Alínea, 2009 

 

PAPY, G. Mathématique Moderne 1. Bruxelas: Didier, 1963 

 

PAPY, G. Mathématique Moderne 2. Bruxelas: Didier, 1965  

 

PAPY, G. Mathématique Moderne 3. Bruxelas: Didier, 1967 

 

PAPY, G. Mathématique Moderne 5. Bruxelas: Didier, 1966 

 

PAPY, G. Mathématique Moderne 6. Bruxelas: Didier, 1967 

 

PAPY, F. Liberdade Criativa. Cadernos Pedagógicos do CEN, Niterói, v. 2, n. 4, p. 102-121, 

1973. 

 

PAPY, F. Les Enfants et la Mathematique 1. Bruxelas – Montreal – Paris, 1970. 

 

PAPY, F. Les Enfants et la Mathematique 2. Bruxelas – Montreal – Paris, 1971. 

 

PAPY, F. Les Enfants et la Mathematique 3. Bruxelas – Montreal – Paris, 1972.  

 

PAPY, F. As crianças e a Matemática 1: primeiro caderno. Rio de Janeiro, GB, 1973a. 

 

PAPY, F. As crianças e a Matemática 3: terceiro caderno. Rio de Janeiro, GB, 1973c. 

 

PAPY, F. Les Enfants et la Mathematique 1: deuxième cahier. Bruxelas, 1973b. 

 

PINHEIRO, D. Escola em movimento: experiências multidisciplinares. [Niterói], [s.n.], 

[2012]. 

 

POWELL, A. CALEB GATTEGNO (1911-1988): A FAMOUS MATHEMATICS 

EDUCATOR FROM AFRICA? RBHM - Revista Brasileira de História da Matemática, Rio 

Claro, n. 1, p. 199-209, 2007. 

 

RICHA, T. R. W. O Ensino de Matemática no 1º grau. Cadernos Pedagógicos do CEN, 

Niterói, v. 4, n. 7, p. 11-49, 1976. 

 



117 
 

RICHA, T. R. W. Um Trabalho Realizado nas 1as séries do 1º grau do CEN. Cadernos 

Pedagógicos do CEN. Niterói, v. 7, n. 11, p. 19-38, 1980. 

 

RIOS, D. F. Memória e História da Matemática no Brasil: 

A Saída de Leopoldo Nachbin do IMPA. 2008. 142f. Dissertação (Mestrado em Ensino, 

Filosofia e História das Ciências) – Feira de Santana, Bahia, 2008. 

 

ROCHA, R. Plano Pedagógico do CEN: 1972. Niterói, 1972.  

 

RODRIGUES, F. Entre memórias: a criação do curso de professores para o Ensino Normal. 

In: Encontro Nacional de História Oral, 13., 2016, Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016. 

 

ROMANELLI, O. O. História da educação no Brasil. 2º Reimpressão, Petrópolis: Vozes, 

2016. 

 

ROSA, F. T.; DALLABRIDA, N. Circulação de ideias sobre a renovação do ensino 

secundário na revista Escola Secundária (1957-1961). História da Educação, Porto Alegre, v. 

20, n. 50, p. 259-274, set-dez. 2016. 

 

SANTOS, P. S. M. B. O público, o privado e o ensino fluminense (1954-1970): o caso do 

Centro Educacional de Niterói. 2010. 195 f. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

 

SANFELICE, J. L. História e historiografia de instituições escolares. Revista HISTEDBR On-

Line, Campinas, v. 9, n. 35, p. 183-200, 2008. 

 

SAVIANI, D. Instituições Escolares: conceito, história, historiografia e práticas. Cadernos de 

História da Educação, Uberlândia, v. 4, p. 27-33, 2005. 

 

SAVIANI, D. O legado educacional do regime militar. Cadernos CEDES, Campinas, v. 28, n. 

76, p. 291-312, 2008. 

 

SENA, A. C. Parecer do Técnico de Educação Adalberto Correia Sena, da Diretoria do 

Ensino Secundário. Revista Brasileira De Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v. 30, n. 72, 

p. 78-79 ,1958.  

 

SEPULVIDA, M. Apresentação. In: PINHEIRO, D. Escola em movimento: experiências 

multidisciplinares. [Niterói], [s.n.], p. 10 - 12 [2012]. 

 

SILVA. F. C. T. Cultura Escolar: quadro conceitual e possibilidades de pesquisa. Educar, 

Curitiba, n. 28, p. 201-216, 2006.  

 

SOARES, F. S. Movimento da matemática moderna no Brasil: avanço ou retrocesso? 192 f. 

Dissertação (Mestrado em matemática) – Departamento de Matemática, Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001.  

 

TORRES, A. Niterói será dotada de moderno centro educacional. O Fluminense, Niterói, p. 1, 

02 fev. 1960a. 

 



118 
 

TORRES, A. Inaugurado, ontem, o Centro Educacional de Niterói. O Fluminense, Niterói, p. 

1, 20 abr. 1960b. 

 

WARDE, M. J; RIBEIRO, M. L. S. O contexto histórico da inovação educacional no Brasil. 

In: GARCIA, W. (org.). Inovação Educacional no Brasil: problemas e perspectivas. São 

Paulo: Cortez, p. 195-204, 1980. 

 

WENZEL, M. L. Dez anos de uma educação em processo. Cadernos Pedagógicos do CEN, 

Niterói, v. 1, n. 1, p. 11-22, 1972. 

 

VIVES, V. Diário sem data. O Fluminense, Niterói, p. 11, 30 out. 1973. 

 

 

ENTREVISTAS 

 

AMORIM, C. Entrevista concedida a Pedro Nogueira de Marins. Niterói, 1 nov. 2017. 

 

BACKX, A. C. Entrevista concedida a Pedro Nogueira de Marins. Niterói, 30 ago. 2017. 

 

PINHEIRO, D. Entrevista concedida a Pedro Nogueira de Marins. Niterói, 11 dez. 2017. 

 

ROCHA, R. Entrevista concedida a Pedro Nogueira de Marins. Niterói, 24 out. 2017. 

 

 

IMPRESSA PERIÓDICA 

 

CENTRO Educacional é exemplo de escola democrática. Última hora, Niterói, 18 maio 1962. 

Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em: 23 jan. 2018. 

 

CINCO colégios no Rio e um em Niterói aplicam com sucesso Método de Papy. Jornal do 

Brasil, Rio de Janeiro, 1º Caderno, Nacional, p. 23, 20 jun. 1971f. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em: 23 jan. 2018. 

 

ENSINO, prova será surpresa no Centro Educacional de Niterói. Correio da Manhã, Rio de 

Janeiro, 1º caderno, Nacional, p. 11, 23 mar 1960. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_07&pesq=Centro%20Educaci

onal%20de%20Niter%C3%B3i&pasta=ano%20196. Acesso em: 23 jan 2018 

 

MATEMÁTICA, o falso fantasma. Correio do Amanhã. Rio de Janeiro, 1º caderno, Nacional, 

p. 12, 7 e 8 jun. 1970. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em: 23 jan. 2018. 

 

PAPY começa hoje palestras sobre a matemática moderna. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 

1º caderno. Nacional. Ano 1971 15 jun. 1971a. Disponível em: http:// memoria.bn.br/. Acesso 

em: 23 jan. 2018. 

 

PAPY diz que o ritmo da mulher ajudou pesquisas. Jornal do Brasil, ano 1971. 16 jun. 1971b. 

Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em: 23 jan. 2018. 

 

PAPY exporá pedagogia matemática. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. 1º caderno. Nacional. 

Ano 1971. 11 jun. 1971c. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em: 23 jan. 2018. 



119 
 

 

PAPY prefere matemática moderna com maus mestres à tradicional com bons. Jornal do 

Brasil. Rio de Janeiro. 1º caderno. Nacional. Ano 1971. 18 jun. 1971d. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/. Acesso em: 23 jan. 2018. 

 

PAPY mostra que conceitos tradicionais fazem difícil aprender a nova Matemática. Jornal do 

Brasil. Rio de Janeiro. 1º caderno. Nacional. Ano 1971. 19 jun. 1971e. 

Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em: 23 jan. 2018. 

 

 

DECRETOS E LEIS 

 

BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. [LDB]. Coleção de Leis do Brasil. Brasília, v. 7, p. 51, 1961. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 15 out. 2017. 

 

BRASIL. Decreto nº 63.914, de 26 de dezembro de 1968. Provê sobre o Programa de 

Expansão e Melhoria do Ensino Médio (PREMEM) e dá outras providências. Coleção de Leis 

do Brasil. Brasília, v. 8, p. 454, 1968. Disponível em: https://www2.camara. 

leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-63914-26-dezembro-1968-405261-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 04 mar. 2019. 

 

BRASIL. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 

2º graus, e dá outras providências [LDB]. Coleção de Leis do Brasil. Brasília, v. 5, p. 59, 

1971. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-

1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 15 out. 2017. 

 

BRASIL. Decreto nº 70.067, de 26 de janeiro de 1972. Dispõe sobre o programa de Expansão 

e Melhoria do Ensino e dá outras providências. Coleção de Leis do Brasil. Brasília, v. 2, p. 

164, 1972. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/ decret/1970-1979/decreto-

70067-26-janeiro-1972-418584-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 04 mar. 2019. 

 

 


