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RESUMO
A presente pesquisa de mestrado tem entre seus objetivos, o propósito de
investigar, do ponto de vista do currículo, como a licenciatura é compreendida em
diferentes contextos institucionais e internacionais. Para isso, está sendo focalizada a
formação de professores de Matemática no contexto de uma importante política
pública educacional que é o Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI),
fomentado pela CAPES/MEC. As referências teóricas dessa pesquisa estão no campo
do currículo articuladas a estudos sobre formação de professores de Matemática no
Brasil. Metodologicamente, foram examinados documentos curriculares como
diretrizes de formação de professores de matemática, projetos políticos pedagógicos
dos cursos de licenciatura em matemática e narrativas. Para isso, foram ouvidas
narrativas de estudantes de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) de diferentes Campi que participaram do PLI
e que foram selecionados a partir dos editais de 2011 e 2013. A investigação está
organizada em torno da seguinte questão: Qual a compreensão de currículo de
licenciatura em Matemática dos estudantes participantes dessa pesquisa, diante da
experiência de formação docente em Portugal? Como resultados da pesquisa, foram
identificados três aspectos decorrentes da experiência das licenciaturas em
Matemática da UNESP no PLI: 1 - a aprendizagem de conhecimentos específicos da
Matemática assumiu uma centralidade na experiência dos intercambistas licenciandos;
2 - a aprendizagem narrativa possibilitada pelo contato com professores portugueses
comprometidos, solidários e éticos marcou o processo de formação docente no
contexto do Programa; 3 - a ampliação de repertório cultural a partir das vivências em
contexto

português/europeu

representou

importante

aspecto

dos

processos

identitários docentes em curso a partir do Programa.

Palavras-Chave: PLI; Currículo; Narrativas; Licenciatura em Matemática.

ABSTRACT
The present master's research has among its objectives the purpose of
investigating, from the point of view of the curriculum, how the degree is understood in
different institutional and international contexts. For this, the training of Mathematics
teachers is being focused in the context of an important public educational policy that is
the International Baccalaureate Program (PLI), promoted by CAPES / MEC. The
theoretical references of this research are in the field of curriculum articulated to
studies about the formation of Mathematics teachers in Brazil. Methodologically,
curriculum documents were examined as guidelines for the training of mathematics
teachers, political pedagogical projects of undergraduate courses in mathematics and
narratives. In order to do so, we listened to narratives from Mathematics undergraduate
students of the Paulista Júlio de Mesquita Filho State University (UNESP) of different
Campi who participated in the PLI and who were selected from the 2011 and 2013
edicts. The investigation is organized around the Next question: What is the
comprehension of the undergraduate curriculum in Mathematics of the students
participating in this research, in view of the experience of teacher training in Portugal?
As a result of the research, three aspects resulting from the undergraduate experience
in Mathematics of UNESP in the PLI were identified: 1 - the learning of specific
knowledge of Mathematics assumed a centrality in the experience of the exchange
students; 2 - the narrative learning made possible by the contact with committed,
sympathetic and ethical Portuguese teachers marked the process of teacher training in
the context of the Program; 3 - the expansion of cultural repertoire based on the
experiences in Portuguese / European context represented an important aspect of the
teaching identity processes underway from the Program.

Keywords: PLI; Curriculum; Narratives; Degree in Mathematics.
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INTRODUÇÃO: A formação docente nas últimas décadas e o
surgimento do Programa de Licenciaturas Internacionais

Na historia recente da Educação no Brasil, consideramos a promulgação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96), como um marco
a partir do qual um conjunto de políticas curriculares foi deflagrado.
Concordamos com Scheibe que comenta sobre a LDB:
Esta, por caracterizar-se como uma lei minimalista, impulsionou
uma série de normatizações que foram feitas pelo Ministério da
Educação e pelo Conselho Nacional de Educação através de
pareceres, portarias e resoluções, determinando, nos últimos
anos, as mudanças curriculares em todos os níveis de ensino.
(SCHEIBE, 2006, p. 203).

Com clara preocupação e direcionamento para a Educação Básica, a
LDB provocou significativas transformações na realidade escolar brasileira.
Salientamos aqui a institucionalização da "Década da Educação", referida no
seu artigo 87, parágrafo 1º, que estabelece o encaminhamento do Plano
Nacional de Educação para o Congresso Nacional (BRASIL, 1996). O
parágrafo 4, do mesmo artigo, enfatiza uma nova mudança no que diz respeito
a formação de professores, como lembra SCHEIBE (2006, p. 200): "ao final da
Década da Educação somente seriam admitidos professores na Educação
Básica, habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço".
O Plano Nacional de Educação (PNE) publicado em 2001, por sua vez,
formalizou as intenções da LDB. Naquele momento, o Brasil de fato tinha um
número bastante significativo de professores atuando na Educação Básica, que
não possuíam formação adequada para tal função, estimando-se que pouco
menos de 50% destes docentes em exercício na época, de um total de
2.129.274 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, duzentos e setenta e quatro),
tinham formação superior (BRASIL, 2001a)

1

. Diante desses números

alarmantes, o documento determina que em até cinco anos, os professores do

1

Ao consultar a fonte, lembrar que o mesmo docente pode atuar em mais de um
nível/modalidade de ensino e em mais de um estabelecimento (BRASIL, 2001a, p. 43).
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Ensino Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, adquiram no
mínimo, habilitação em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 2001a).
Já nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio - que são
os campos de atuação do Licenciado em Matemática e que por esse motivo,
merecem maior destaque nesse trabalho - o plano estipula que 70% do quadro
docente do Ensino Fundamental deva possuir formação em nível superior num
prazo de cinco anos. Para a etapa final da Educação Básica, o texto traz:
"Garantir que, no prazo de dez anos, todos os professores de ensino médio
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura
plena nas áreas de conhecimento em que atuam." (BRASIL, 2001a, p. 46).
O desafio de formar milhões de professores, obviamente não era uma
tarefa trivial. Medidas neoliberais de formação docente em larga escala,
geraram muitas críticas entre os educadores acadêmicos, assim como,
colocaram em xeque a qualidade dessa formação. Uma das primeiras e
principais ações do governo para suprir a enorme demanda de formação em
exercício, foi incentivar a Educação a Distância (EAD), que se desenvolveu
mais notoriamente, em instituições privadas de ensino superior.
É bem verdade que no momento da implantação da LDB/96, havia mais
instituições públicas de ensino com cursos credenciados junto ao Ministério da
Educação (MEC), predominantemente voltados para a formação docente em
serviço (SEGENREICH, 2009). Apesar disso, com a Regulamentação Geral
dos cursos de Educação à distância, aprovada pelo Decreto n. 5.622, de 19 de
dezembro de 2005 2 (BRASIL, 2005), eminentemente, as instituições privadas
vão conquistando enorme espaço na oferta de cursos em vários níveis de
ensino3, inclusive, de pós-graduação. O Censo da Educação Superior de 2014,
por exemplo, traz dados que ratificam essa afirmação: 89,6 % dos cursos de
nível superior oferecidos no Brasil provêm de universidades privadas. Os
2

Lembrando que essa regulamentação, apesar de ser publicada somente em 2005, visa
atender o Art. 80, § 2º da LDB/96 (BRASIL, 1996).
3

Situação que não foi modificada com a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em
2006. A UAB é um conglomerado de universidades públicas que oferecem cursos de ensino
superior para a população que encontra dificuldade de acesso a formação universitária. Para
mais informações vide: http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=7836 - Acesso
10-09-16
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cursos de Licenciatura, por sua vez, também são oferecidos em sua maioria
por estabelecimentos particulares (58,8%) e das matrículas em cursos de
licenciaturas dessas instituições, 51,1% são na modalidade EAD (BRASIL,
2014b). O documento mostra ainda, que de 2003 a 2014, os cursos de
Licenciatura tiveram um aumento no número de concluintes equivalente a
48,8%. O que parece não ter resolvido completamente o problema estrutural da
falta de professores, e também não ter sido esta uma modalidade de ensino
que tenha oferecido condições adequadas de formação na maioria dos casos,
como apontam Giolo (2008) e Scheibe (2006), bem como, veremos a seguir.
Em seu artigo A Pesquisa e as Práticas de Formação de Professores de
Matemática em face das Políticas Públicas no Brasil, Fiorentini (2008),
apresenta a perversidade de como se deu a formação docente a partir dos
anos 90. Formação esta, muitas vezes despreocupada com a qualidade que se
espera de um curso superior, desvinculada da pesquisa e/ou extensão e,
principalmente com uma intenção aparentemente imediatista e pragmática em
toda sua conjuntura, contribuindo dessa forma, para o agravamento da
desvalorização da profissão. Pode-se inferir que a má formação docente
denunciada em seu texto é uma consequência negativa dos dados
apresentados acima, haja vista a abertura indiscriminada de cursos de
licenciatura em instituições privadas, especialmente na modalidade à distância,
desde a instituição da LDB. O curso de licenciatura aligeirado e muitas vezes
com o perfil meramente prático, ao invés de teórico, para este autor, é
resumido como uma distorção do que se esperava para a formação de
professores:
Embora a formação no ensino superior para todos os
professores fosse uma reivindicação histórica do movimento
docente, a forma apressada e aligeirada como ela foi
implementada, credenciando Institutos Superiores de
Educação ou Cursos Normais Superiores sem compromisso
com a pesquisa para oferecer cursos de licenciatura para
professores em serviço, ficou muito longe de atingir a qualidade
almejada pelo movimento (FIORENTINI, p.55, 2008).

Não podemos deixar de comentar as possíveis implicações negativas de
políticas como essas, e do quanto elas fazem mal para a carreira do professor
da Educação básica, que passa a entender sua profissão como uma mera

18

reprodução de técnicas, saberes e fazeres. Percebendo suas aulas como
produtos a serem vendidos no mercado da Educação e contribuindo
tragicamente, para a “desnaturalização” da identidade do docente intelectual,
predominando em contrapartida, a cultura do professor tarefeiro (FIORENTINI,
2008).
Por outro lado, é importante ressaltar que houve políticas muito positivas
e louváveis no contexto da formação docente nos últimos anos. As críticas
levantadas

até

compreendidas

aqui,
no

se

referem

governo

mais

FHC

especificamente

(1995-2002),

que

as

políticas
coincidem

aproximadamente com o período de dez anos a partir da implantação da LDB.
Ainda que nos Governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016), muitas das
ações neoliberais no meio educacional tenham tido prosseguimento, outras
inúmeras políticas e programas de sucesso foram lançados. Como exemplo,
podemos citar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência4,
implantado em 2007 tendo como principal objetivo melhorar a qualidade da
formação do professor para educação básica. Esse programa já desfruta de
enorme prestígio e respeito no meio acadêmico, sendo tema de diversas
pesquisas, que de uma forma geral, sempre fazem uma análise positiva da sua
implantação 5 e o consideram como um avanço em meio aos programas de
formação inicial de professores. Nesse contexto, citamos também o Programa
de Licenciaturas Internacionais, que é o principal objeto de estudo desse
trabalho e será detalhado mais adiante.
Em maio de 2007, a Comissão Especial do Conselho Nacional de
Educação (CNE), divulga o documento intitulado Escassez de Professores no
Ensino Médio: propostas estruturais e emergenciais (BRASIL, 2007). Em
síntese, esse documento apresenta dados a respeito da falta de professores já
na época de sua elaboração e um alerta de que a situação poderia se agravar
consideravelmente em poucos anos, caso algumas medidas estruturais e
4

Mais informações na página oficial do Programa
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
5

no

site

da

CAPES:

Exemplo de estudos que podemos lembrar tendo o PIBID como tema central: MORETTI
(2014), RANGEL (2014), PAREDES e GUIMARÃES (2012) e NASCIMENTO (2014), dentre
muitos outros trabalhos publicados em Revistas, Congressos, Seminários e Encontros na área
de Educação.
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emergenciais não fossem tomadas. Segundo consta no próprio documento: "o
resultado poderá vir a ser chamado de apagão do Ensino Médio, e será
inevitável, caso providências urgentes não venham a ser tomadas pelo governo
federal, em regime de colaboração com os estados" (BRASIL, p.12, 2007a).
Áreas privilegiadas pelo PLI 6 (Física, Matemática, Química e Biologia), são
tratadas como prioritárias no mesmo texto, por serem as que têm maior déficit
de professores do Ensino Médio. A Comissão lembra ainda (Idem, ibidem), das
peculiaridades que rodeiam essas disciplinas como o grau de dificuldade dos
cursos, alta evasão e oportunidades alternativas no mercado de trabalho, em
detrimento da atividade docente.
Consideramos que muitas das propostas trazidas por essa Comissão,
representavam

uma

precarização

da

formação

docente

e

uma

descaracterização dos problemas que dizem respeito a sua qualidade, como
por exemplo: 1) formação de professores em licenciaturas polivalentes; 2)
contratação de profissionais liberais como docentes; 3) aproveitamento
emergencial de alunos de licenciatura como docentes; 4) incentivo ao
retardamento

das

aposentadorias

dos professores;

5)

incentivo

para

professores aposentados retornarem à atividade docente; 6) bolsas de estudos
para alunos carentes em escola da rede privada; 7) Uso complementar das
telessalas7 (BRASIL, 2007a).
São todas essas ações, medidas emergenciais que não apresentavam a
menor chance de sucesso, caso tenhamos como parâmetro uma Educação
verdadeiramente de qualidade, com professores bem formados e capacitados
para o exercício da docência. Ao nosso entender, uma formação com esse viés
de qualidade jamais poderia ser pensada de forma tão fragmentada e simplista,
como sugerida pelas propostas acima.
Por outro lado, o documento apresentou determinadas medidas positivas
e que estiveram presentes em alguns programas fundados pelo Governo
6

Em alguns editais do Programa de Licenciaturas Internacionais, essas áreas são
consideradas prioritárias, justamente por terem uma maior carência de professores, como
consta nos próprios documentos (BRASIL, 2012a e 2013a).
7
A proposta segundo o documento, era de oferecer as disciplinas que apresentam déficit de
professores, por meio do Ensino a Distância em telessalas nas próprias escolas. Ou seja, um
ensino presencial "combinado" com o EAD (BRASIL, p. 29, 2007a).
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Federal tempos depois, como por exemplo: institucionalização de programas
de incentivo às licenciaturas; criação de bolsas de incentivo à docência e,
integração entre Educação Básica e o Ensino Superior (BRASIL, 2007a). Essas
medidas se aproximam bastante dos programas já citados aqui: PIBID e PLI, e
também do Observatório da Educação (OBEDUC), programa que busca
especialmente, "proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e
escolas de educação básica e estimular a produção acadêmica e a formação
de recursos pós-graduados [...]" (NACARATO, p.9, 2013). Outro programa que
também caminha nessa direção é o Programa de Apoio a Laboratórios
Interdisciplinares de Formação de Professores (LIFE) 8.
Não podemos afirmar que o documento Escassez de Professores no
Ensino Médio (BRASIL, 2007a) tenha direcionado diretamente alguma política
posterior de formação docente, mas sem dúvida, foi um documento que trouxe
reflexões em todo meio educacional, por serem preocupantes as afirmações
sobre a falta de professores.
Mais especificamente a partir de 2007, o Governo Federal reserva um
espaço particular de estímulo ao ingresso nos cursos de licenciatura em quase
todos os seus programas de incentivo ao acesso no ensino superior. Destacase também um investimento realizado diretamente em programas de formação
inicial e continuada, subsidiados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Nível Superior (CAPES), sendo essa justamente a modalidade de investimento
na qual o Programa de Licenciaturas Internacionais está inserido.
Não se pode negar então, que medidas mais consistentes de incentivo à
carreira docente surgiram nesse período. Pode-se deduzir, que a preocupação
com a possível falta de professores (que na verdade, já é uma realidade em
determinadas regiões) chegou ao Ministério da Educação e inúmeras medidas
foram sendo tomadas.
O governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva ficou marcado por
fortes investimentos e políticas de acesso ao ensino superior (SANTOS e
FILHO, 2012). Dentre todos os programas direcionados à entrada na
8

Mais
informações
sobre
esse
programa
podem
ser
<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/life>. Acesso em 19-12-2016.

consultadas

em:
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universidade, lançados ou aprimorados nesse período, podemos perceber como veremos melhor a seguir - que os cursos de licenciatura desfrutaram de
um incentivo especial no que diz respeito ao ingresso de estudantes nessa
modalidade. Por exemplo, em 2005, é lançado o Programa Universidade para
Todos (ProUni):
O Programa consiste no oferecimento de bolsas de estudos,
em IES privadas, a estudantes de baixa renda sem diploma de
nível superior, traduzindo-se em benefício concedido ao
estudante, na forma de desconto parcial ou integral sobre os
valores cobrados pelas IES participantes do Programa. De
acordo com o discurso governamental, trata-se de uma política
estratégica que visa solucionar a insuficiência de oferta na
educação superior brasileira e atender às prioridades
estabelecidas
pelo
Plano
Nacional
de
Educação.
(SEGENREICH, p.207, 2009)

Para participar desse programa, o estudante que queira se candidatar
em qualquer curso da Universidade participante, precisa ter realizado o Exame
Nacional do Ensino Médio e ter obtido uma nota a partir de 45% do seu peso,
além da necessidade de declarar uma série de exigências referentes a sua
renda familiar. Já para os professores em exercício efetivo no magistério da
rede pública que queiram cursar licenciatura, é dispensada a obrigatoriedade
de comprovar renda, assim como, é dada preferência no preenchimento de
possíveis vagas remanescentes no processo para tais cursos.
Outro investimento nessa direção é o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) que foi um
dos mais importantes e impactantes programas de recuperação e estruturação
das Universidades Federais. Este também dedicava atenção para os cursos de
licenciatura. O REUNI consistiu basicamente em:
[...] um movimento de recuperação gradual do orçamento das
universidades federais que deu início a um vigoroso processo
de expansão. A estratégia institucional predominante nessa
fase compreendia a instalação de extensões, campi e mesmo
novas instituições em regiões sem acesso à educação
superior. (SANTOS e FILHO, p. 126, 2012)

Além disso, um dos enfoques do investimento era o estímulo à abertura
de cursos noturnos para estudantes trabalhadores e preferencialmente em
nível de Licenciatura, nas áreas de: Física, Química, Matemática e Biologia
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(PINTO, 2012). Como já comentado anteriormente, esses campos de ensino
sofrem mais enfaticamente pela falta de professores especialistas de suas
disciplinas, em todo o país.
Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, criados em
2008 pela lei 11.892, apresentam uma linha de investimento na educação de
nível superior muito similar ao REUNI. Entretanto, essas instituições se diferem
das universidades por se dedicarem de forma especial ao ensino técnico
integrado e a educação tecnológica. Segundo sua legislação, a instituição deve
garantir que no mínimo 20% dos cursos de seus cursos oferecidos sejam na
modalidade de Licenciatura (BRASIL, 2008).
Voltando

para

o

setor

privado,

lembramo-nos

do

Fundo

de

Financiamento Estudantil (FIES), que foi implantado em 1999, pelo então
Presidente Fernando Henrique Cardoso e reestruturado pelo seu sucessor,
Lula. O programa consiste basicamente num financiamento de até 100% do
valor das mensalidades em faculdades particulares, com juros abaixo dos
praticados no mercado, tendo um considerável período de carência após o
término do curso de graduação, para o início da quitação do empréstimo.
Desde 2010, o FIES oferece condições especiais para estudantes do curso de
Licenciatura que exercem cargo de professores na rede pública de ensino,
podendo para cada mês trabalhado na escola pública, ter um abatimento no
valor total da dívida, a incluir os juros (BRASIL, 2010b).
No que diz respeito aos programas de formação inicial e continuada de
professores, a CAPES, exerceu papel fundamental nesse direcionamento.
Criada em 11 de julho de 1951, a instituição sempre dedicou esforços em
ações voltadas ao fomento para a pós-graduação Strictu Sensu (mestrado e
doutorado) em âmbito nacional, assim como, na avaliação da qualidade desses
cursos. No entanto em 2007, com a homologação da lei 11.502, a agência
assumiu outro perfil, o que lhe conferiu na época a denominação de “Nova
Capes”, com a missão de investir na formação inicial e continuada de
professores da Educação básica, além do compromisso de continuar
coordenando o Sistema Nacional de Pós-Graduação (BRASIL, 2007b).
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Programas já mencionados aqui, como: PIBID, OBEDUC, LIFE e o próprio PLI
se inserem nessa nova vertente de investimentos da agência.
O Programa de Licenciaturas Internacionais dessa forma é o primeiro
programa de intercâmbio em âmbito federal, direcionado exclusivamente para
cursos de formação de professores em toda história de nosso país. Assim
sendo, o PLI, que foi implantado em 2010 e, é um programa que prevê a dupla
titulação de estudantes brasileiros em universidades portuguesas, merece
atenção e especial cuidado no debate sobre seus efeitos nos futuros
professores que participaram dessa iniciativa.
Nesse contexto temático, desenvolvemos a presente pesquisa tendo
como mote a seguinte questão de investigação: Qual a compreensão de
currículo de Licenciatura em Matemática de estudantes brasileiros participantes
do PLI, diante da experiência de formação docente em Portugal?
Na busca de compreensão de tal questão, tornamos o foco do campo
empírico à experiência de estudantes de uma universidade pública paulista, a
UNESP, por se tratar de instituição brasileira que é referência na área de
formação de professores de Matemática e que participou do PLI.
Do ponto de vista metodológico, ouvimos as narrativas desses
professores em formação, a fim de compreender o que eles têm a nos dizer
sobre essa experiência, abrindo margem para reflexões sobre os processos
curriculares de formação de professores de Portugal, contrastados com a
realidade brasileira. Além do que, consideramos que esse programa tenha
trazido uma valorização da carreira docente dentro da universidade jamais
percebida, lhe conferindo um status nunca desfrutado, tendo em consideração
o enorme investimento empreendido no PLI.
É nessa perspectiva que inserimos este trabalho que está embasado
sob o ponto de vista de estudos curriculares desenvolvidos em nosso grupo de
estudos. Essa nossa concepção não entende o currículo e, nem tampouco as
políticas de uma forma geral, como meros documentos prescritivos. Também
não a percebemos como imposições e sim, como políticas que foram
produzidas

em

outros

contextos

e

possuem

grande

margem

para
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ressignificação dos professores. Portanto, no primeiro capítulo desse trabalho,
trataremos um pouco sobre esse tema tão complexo chamado currículo,
procurando

traçar

paralelos

com

a

educação

matemática

mais

especificamente.
No segundo capítulo, explicitaremos a metodologia da investigação, com
especial atenção para a perspectiva teórica assumida em relação às .narrativas
Para isso, operamos com o conceito de mônada, originalmente presente nos
escritos do filósofo Walter Benjamin, que é apropriado por nosso grupo de
pesquisa como dispositivo metodológico narrativo (Petrucci-Rosa et al 2011).
Do ponto de vista teórico metodológico, as mônadas nos permitem assumir um
posicionamento político de entendimento do protagonismo docente e da autoria
de suas práticas. Nesse sentido, nossos narradores contarão sobre suas
experiências de formação docente nas universidades portuguesas. No decorrer
do capítulo, também apresentaremos nossos narradores.
No terceiro capítulo, apresentaremos o campo empírico da pesquisa,
constituído por fragmentos narrativos denominados mônadas, que serão
ressignificadas a partir da questão de investigação. Tal processo de
ressignificação também passa pelo diálogo entre as experiências narradas e
elementos presentes nos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de
Licenciatura em Matemática da UNESP.
No quarto capítulo e nas considerações finais da dissertação,
apresentamos o adensamento das narrativas e as lições aprendidas a partir do
entrecruzamento entre as experiências vividas e os currículos representados
pelos documentos que regem tais licenciaturas de Matemática.
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CAPÍTULO 1 - A perspectiva curricular como lente para
compreender os cursos de licenciatura em Matemática.
1.1 Considerações históricas sobre currículo e nossas compreensões

Considerando o Grupo de Estudos de Práticas Curriculares e Narrativas
Docentes (GePraNa)9, o qual integramos e que se dedica a compreender a
docência, do ponto de vista das teorizações de currículo, é importante abordar
aqui alguns aspectos que marcam a fundamentação teórica da presente
pesquisa.
Como ponto de partida, temos a preocupação de romper com a ideia
simplista de currículo, muitas vezes presente em pesquisas e no cotidiano
escolar que o consideram apenas como: “conjunto de assuntos a serem
estudados”, “ementas e grades curriculares” “objetivos a serem alcançados”,
“organização de experiências”, dentre outras compreensões.
Como nos lembra, Goodson (2005, p.31), partindo da sua raiz
etimológica, a palavra currículo surge do latim Scurrere, que tem sentido de
correr, referindo-se mais especificamente a um curso. O autor complementa,
afirmando que a decorrência do vocábulo nos leva ao entendimento de algo a
ser seguido ou percorrido, um caminho pré-determinado e pronto para ser
estudado/aprendido. De fato, a primeira menção à palavra currículo aconteceu
por volta de 1633, embora isso não represente de fato, o inicio de estudos
teóricos relacionados ao assunto. Nessa perspectiva, Tomaz Tadeu da Silva,
eminente estudioso da área de currículo, indica que estudos sobre a temática
se desenvolveram realmente no início do século XX:
Provavelmente o currículo aparece pela primeira vez como
objeto específico de estudo e pesquisa nos Estados Unidos
dos anos vinte. Em conexão com o processo de
industrialização e os movimentos imigratórios, que intensificam
a massificação da escolarização, houve um impulso, por parte
9

GePraNa é Grupo de Estudos de Práticas Curriculares e Narrativas Docentes, pertencente ao
GePCe, Grupo de Pesquisa em Ciência e Ensino, atuante no PECIM e na linha 4 - Ensino de
Ciências e Matemática do PPGE da FE/UNICAMP.
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de pessoas ligadas, sobretudo à administração da educação,
para racionalizar a processo de construção, desenvolvimento e
testagem de currículos (SILVA, 2002, p.12).

Nessa época, a ideia de currículo é claramente inspirada no modelo
fabril de produção. A propósito, mais especificamente, o desenvolvimento
industrial juntamente com os movimentos imigratórios estadunidenses no início
do século XX, muito influenciou a dinâmica escolar, em processo de
consequente expansão e ressignificação. Moreira e Silva enfatizam a situação
do período em questão:
A escola foi, então, vista como capaz de desempenhar papel
de relevo no cumprimento de tais funções e facilitar a
adaptação das novas gerações às transformações econômicas,
sociais e culturais que ocorriam. Na escola, considerou-se o
currículo como o instrumento por excelência do controle social
que se pretendia estabelecer. Coube, assim, à escola inculcar
os valores, as condutas e os hábitos "adequados". (MOREIRA
e SILVA, 2000, p.10)

Como se nota, tratava-se de um momento marcado pelas novas
demandas geradas pela urbanização e industrialização. Nesse sentido,
esperava-se da escola um "compromisso" em relação a essa nova conjuntura.
Essa preocupação gera um movimento conhecido como eficientismo,
que como o próprio nome sugere, está pautado nos conceitos de eficácia e
eficiência do ensino, no que se refere a inserção do jovem no mundo industrial
e econômico. Não existem nessa corrente, discussões sobre conteúdo ou
disciplinas, mas sim, um currículo voltado para prática, que supostamente
capacitaria os indivíduos - potenciais trabalhadores - a realizar atividades
mecânicas, suficientes para a sua inclusão naquele mercado.
Outra vertente dessa época é o progressivismo de John Dewey, que traz
uma ideia mais social das funções da escola e sobre o seu papel no
desenvolvimento do sujeito. Para Dewey, a escola poderia ser organizada e
pensada a partir de questões presentes no cotidiano, configurando uma
tendência curricular que, no Brasil, influenciou os chamados "escolanovistas"
nos anos de 1920. Anísio Teixeira, por exemplo, defendeu reformas
educacionais com foco no desenvolvimento da capacidade de julgamento e
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entendimento das crianças. Um avanço para aquele tempo, sobretudo, ao
pensarmos que ainda nos dias de hoje, muitas de suas demandas e ideais construídos ao longo da sua trajetória no meio educacional - nunca foram
atendidos (MACHADO, 2007).
No entanto, ainda a racionalidade proposta por Ralph Tyler pode ser
considerada a vertente curricular mais expressiva. No Brasil, essa corrente
constituiu

principalmente

o

que

se

chamou

de

tecnicismo

e

mais

especificamente no campo da Educação Matemática, o que denominou-se de
racionalidade técnica (FIORENTINI, 1995, 2002 e 2008).
A racionalidade de Tyler aparece ainda hoje em questões curriculares, é
possível identificar alguns resquícios desse pensamento em determinados
movimentos políticos. Na década de 90, por exemplo, as políticas curriculares
oficiais para o Ensino Médio (BRASIL, 1999) traduzem as "competências",
nessa perspectiva. Da mesma forma, por vezes se fala sobre a necessidade da
formação do sujeito dito polivalente, centrado no ensinamento de técnicas.
Sugerindo assim, uma formação mais versátil e que possibilite a ascensão de
um profissional multitarefas, deixando em segundo plano, a preocupação com
o desenvolvimento intelectual e erudito deste cidadão. O tecnicismo marcado
pela racionalidade tyleriana marca propostas curriculares preocupadas
exclusivamente com os resultados dos processos educativos, sempre voltados
ao treinamento de trabalhadores adequados às lógicas de produção capitalista.
Na virada dos anos 70/80, um novo debate surge denunciando a escola
como reprodutora das desigualdades sociais e o currículo como mecanismo
controlador. Tais críticas partem de referenciais ligados aos marxistas e
neomarxistas, que ganharam destaque em contexto mundial. Autores como
Althusser, Bordieu e Passeron realizaram teorizações críticas mais gerais. Por
outro lado, Michel Young ligado a Nova Sociologia da Educação (NSE) e
Michel Apple que traziam "aquelas teorizações centradas de forma mais
localizada em questões de currículo" (SILVA, 2002, p.30).
Esses estudos chegam ao Brasil num momento de abertura política e
consequente enfraquecimento da ditadura militar. Nesse cenário, autores
brasileiros também contribuem no debate internacional sobre o tema, como.
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Paulo Freire com o lançamento do livro A pedagogia do oprimido e Demerval
Saviani com sua teoria sobre a Pedagogia Histórico-Crítica. (LOPES e
MACEDO, 2011).
Até meados da década de 90, a ideia dominante era que, para ser
compreendido, o currículo precisava ser analisado sob o ponto de vista político,
econômico e social, a partir de teorizações críticas.
Na presente pesquisa, optamos por investigar o currículo como uma
construção sócio - histórica, assumindo que sua constituição se dá por
inúmeras rupturas e continuidades em percurso histórico. Goodson (2005) nos
alerta sobre a importância de não considerarmos o currículo ingenuamente
como algo que evolui.
Ficamos de posse de uma mensagem fundamental. Se é para
ser útil, a teoria curricular deve começar com estudos que se
concentrem sobre escolas e ensino. A nossa teoria precisa
desenvolver-se a partir do entendimento do currículo tal como é
elaborado e realizado e como, ao longo do tempo, vem sendo
reformulado. Em síntese, não necessitamos de teorias sobre
prescrições curriculares, mas de estudos e, eventualmente, de
teorias sobre elaboração e aplicação de currículo (GOODSON,
2005, p.55)

Logo, essa concepção de estudos sobre currículo, rescinde com a
simples ideia de currículo como prescrição. Em concordância com esse
entendimento de currículo, ouviremos as vozes dos participantes do Programa
de Licenciaturas Internacionais. Consideramos esses estudantes como sujeitos
ativos em seus processos de formação identitária docente. Suas narrativas
podem nos dizer muito sobre a suas experiências enquanto professores de
Matemática, no contato com este importante programa de formação inicial de
docentes: o PLI.

1.1.1 Pensar o currículo como narrativa:
Goodson

(2007a) sugere

a superação do

currículo prescritivo,

entendendo este como algo inadequado e incapaz de ofertar uma formação
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que atenda as verdadeiras necessidades da sociedade na qual vivemos hoje.
Em seu artigo “Currículo, Narrativa e Futuro Social” (2007), o autor propõe a
evolução de um currículo prescritivo para um currículo narrativo, ou seja, um
currículo com amplas possibilidades de sentidos e ressignificações Dessa
forma:
Mais do que escrever novas prescrições para as escolas, um
novo currículo ou novas diretrizes para as reformas, elas
precisam questionar a verdadeira validade das prescrições
predeterminadas em um mundo em mudança. Em resumo,
precisamos mudar de um currículo prescritivo para um currículo
como identidade narrativa; de uma aprendizagem cognitiva
prescrita para uma aprendizagem narrativa de gerenciamento
da vida (GOODSON, 2007a, p. 242).

Da mesma forma, Petrucci-Rosa tem conduzido suas pesquisas com
essa perspectiva, que busca compreender o currículo para além das
determinações políticas que se fazem presentes nos documentos e sim, para o
que ele representa na prática no cotidiano dos professores e estudantes. Em
suas palavras:
Nesse sentido, currículo não é aquilo que se programa, que se
prevê e se controla nas atividades de formação que ocorrem
tanto no âmbito da universidade, como nos cenários dos
campos de estágio. Isso amplia a noção de currículo que
abandona a restrita noção de currículo prescritivo, dirigindo-se
para outra: a aprendizagem narrativa (PETRUCCI-ROSA e
RAMOS, 2008, p.569).

Podemos acrescentar também que entendemos que os documentos de
forma geral são de grande relevância na pesquisa e dessa maneira contribuem
significativamente no entendimento das questões curriculares. No entanto,
percebemos que as vozes dos sujeitos não podem ser negadas nas pesquisas
sobre currículo. Políticas curriculares são resultados de inúmeras batalhas em
espaços de luta, onde houve negociações, diálogos, brigas por espaço e
legitimidade, enfim, o currículo não é fruto de uma só circunstância. Ele é
resultado

de

uma

construção

histórica

que

pode

sofrer

constantes

transformações em qualquer espaço de tempo.
Como já comentado nesse trabalho, o significado da palavra currículo
sugere um caminho a ser percorrido ou cumprido, algo pré-determinado, com
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poucos espaços (na teoria) para modificações ou mesmo com poucas
possibilidades de meios alternativos para aprendizagem.
Ao contrário do que preconiza Goodson que defende o currículo
narrativo, a literatura nos aponta que as concepções de currículo de
Matemática no século XX estão muito mais voltadas para uma aprendizagem
primária, resultante de processos contínuos de prescrição. Na seção a seguir,
procuramos trazer esse debate, focalizado na Educação Matemática no Brasil.

1.2. As concepções do currículo de Matemática do século XX

A disciplina escolar Matemática não ficou indiferente em relação às
mudanças ocasionadas no mundo do capital, tampouco, no que diz respeito às
distintas fases do contexto curricular que foram comentadas brevemente no
tópico anterior. Sendo assim, iremos relacionar as concepções de ensino de
Matemática com essa conjuntura histórica e com elementos inerentes ao
desenvolvimento do capitalismo.
Para essa tarefa nos embasaremos principalmente nos trabalhos de
Fiorentini (1994 e 1995), que discutiu concepções de ensino de Matemática
mais evidentes no cenário brasileiro desde o início do século XX. Fiorentini não
teve como objetivo estudar tais percepções a fim de identificar ou apontar em
quais delas os professores de Matemática pertenciam ou mesmo se
identificavam em sua prática docente. No entanto, considerou importante que
professores possam conhecê-las e, a partir daí, façam análises e reflexões de
forma mais crítica acerca de seus posicionamentos enquanto educadores.
Antes de começar a tratá-las mais especificamente, cabe mais uma
consideração: Essas tendências não esgotam todas as existentes na época e,
nesses trabalhos são consideradas as que aparecem com mais eminência,
sem perder de vista que, por vezes, elas podem se misturar, estando presente
no cotidiano docente, mais de uma delas.
Falar sobre qualidade da Educação Matemática é algo bastante relativo,
pois nela estão inseridos os contextos históricos, ideológicos e filosóficos. Ou
seja, o ensino de Matemática pode ser significado de diferentes maneiras,
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dependendo de quem o está tratando e também do tempo em que está sendo
tratado. Para os cursinhos pré-vestibulares, por exemplo, a qualidade está
pautada na máxima aprovação em exames e sua metodologia estaria regulada
basicamente em resolução de exercícios. Enfim, essa qualidade pode variar de
tempos em tempos e nela, podem estar inseridas diferentes intencionalidades
advindas de determinações políticas. Fiorentini ressalta da seguinte forma:
Em termos mais específicos, varia de acordo com as
concepções epistemológicas axiológico-teleológicas e didáticometodológicas daqueles que tentam produzir as inovações ou
as transformações de ensino (FIORENTINI, 1995, p.2).

Complementando, ele enfatiza:
Em poucas palavras, dizemos que as relações entre pesquisa
e ensino não naturalmente dadas, mas são construídas
historicamente atendendo, por um lado, orientações técnicopedagógicas e, por outro, expectativas e subsídios de natureza
sociopolítica e econômica (idem, ibidem).

Isto posto, Fiorentini (1994, 1995) apresenta seis principais tendências
pedagógicas do ensino da matemática no Brasil, que serão brevemente
comentadas adiante. Nelas, identificamos pespectivas curriculares, muitas
vezes centradas na racionalidade tyleriana.
A primeira tendência a ser destacada é a formalista clássica que
predominou aproximadamente até o final dos anos 1950. Ela foi fortemente
influenciada pelo modelo euclidiano e também pela concepção platônica de
Matemática. Compreensão na qual, o professor é visto como o centro do
processo de ensino-aprendizagem e também transmissor dos conteúdos
concebidos como prontos e acabados. Suas metodologias de ensino pautamse em aulas expositivas e sistematizadas nos livros didáticos, já que se
considera a matemática como algo estático, sendo suficiente dessa forma, a
reprodução das teorias existentes. Nesse sentido, cabe aos alunos realizarem
uma aprendizagem passiva, de memorização e reprodução do conteúdo. No
que diz respeito a pesquisa nesse grupo, ela se vincula especificamente a um
melhor estudo do conteúdo matemático em sua dimensão formal e técnica.
Embora pareça óbvio, não é desnecessário dizer que nessa época o
acesso ao ensino de Matemática era privilégio de poucos. Para as classes
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dominantes, o contato era com uma matemática mais formal e euclidiana, já
para as menos favorecidas, um ensino mais fragmentado e voltado para a
prática mecânica (FIORENTINI, 1994). Esse movimento se adensa com o
decorrer dos anos, pois o desenvolvimento industrial cria demandas de mão de
obra especializada para o mercado. Sousa, recorda:
Com a Revolução Industrial, ocorrida no final do século XIX,
houve uma mudança na economia, no sistema de empregos,
bem como no mercado de trabalho das grandes potências
políticas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Tal
processo histórico propiciou uma transformação na estrutura
dos sistemas educacionais, nas disciplinas de estudo, como
também nos métodos de instrução, que deixavam de atender
as exigências do novo mercado de trabalho (SOUZA, 2010,
p.4)

Nesse cenário, surge a partir da década de 1920 a tendência empírico
ativista. Pode-se afirmar que a mesma se encontra no seio do movimento
escolanovista, comentado na primeira parte desse capítulo, que tinha como
referência internacional John Dewey e como nome nacional Anísio Teixeira.
Percebe-se ali uma mudança nas incumbências de professor e aluno: o
primeiro, que na tendência trazida acima tinha a função de expor todo conteúdo
matemático, passa agora a ser considerado como orientador ou facilitador da
aprendizagem. O aluno por sua vez, é deslocado para o centro da
aprendizagem, de modo que o currículo é organizado a partir dos seus
interesses,

percebidos

como

oportunidades

para

o

desenvolvimento

profissional. Apesar dessas mudanças, ainda se nota fortemente o
entendimento idealista do conhecimento epistemologicamente falando. No
entanto, a visão platônica da matemática como preexistente passa a ser
substituída por uma concepção de que ela deva ser obtida por meio da
descoberta, sendo assim, algum natural em nosso meio (FIORENTINI, 1995).
Como trazem Gomes (2016) e Souza (2010), no campo da matemática
mais especificamente, Euclides Roxo foi o nome mais influente da época e
um dos responsáveis da fusão dos campos de Álgebra, Geometria e
Aritmética em uma única disciplina, a Matemática. Roxo foi influenciado mais
diretamente por Félix Klein, matemático Alemão que difundia a ideia da
matemática não euclidiana pela Europa.
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A Tendência Formalista Moderna acabou por influenciar todo o mundo
e tem como principal motivação o Movimento da Matemática Moderna (MMM)
surgido nos Estados Unidos em contexto de tensão no cenário mundial:
O século XX foi marcado pela Segunda Guerra Mundial cuja
influência no ensino de Ciências é evidente. Assim como a
guerra modificou o saber científico, a industrialização e o
desenvolvimento tecnológico influenciaram no currículo
escolar. Um dos episódios mais marcantes das transformações
ocorridas nos fundamentos teóricos da importância das
ciências ocorreu em 4 de outubro de 1957 em plena Guerra
Fria, pós II Guerra Mundial, quando a superpotência União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) lançou seu primeiro
satélite artificial não tripulado ao espaço – o Sputinik, o qual
tinha o do tamanho de uma bola de futebol, sem nenhuma
utilidade prática, mas alavancou mudanças inimagináveis para
a época do seu lançamento (CHASSOT apud LOPES, 2004).
O lançamento do satélite artificial tornou o acordo do pósguerra mais aguçado e acentuado, a partir da exposição de
superioridade, força e domínio de tecnologias ainda não
totalmente esclarecidas ou dominadas. Tal fato deflagrou uma
série de questionamentos nos EUA, os quais queriam
encontrar um culpado pela perda ocorrida na Guerra Fria entre
as duas nações. Segundo Siqueira (2011), a culpa recaiu sobre
a escola (FACCIO, 2014, p.21)

Na concepção dos EUA, a escola era a culpada pelo "atraso" de seu
desenvolvimento científico em relação ao inimigo do oriente. O MMM previa a
volta ao formalismo matemático, mas dessa vez, inspirada em um novo
alicerce teórico: as estruturas algébricas e a linguagem formal da Matemática
contemporânea, ou seja, valorizando de forma explícita a Matemática em si
mesma. Dessa forma, a relação entre professor e aluno, voltou a ser focado
no protagonismo do professor, tendo o estudante, papel passivo no processo
de aprendizagem. O que importava naquele momento não era mais o
disciplinamento mental e sim, a formação de um aluno com conhecimentos
mais sofisticados em relação à Álgebra Moderna. Acreditava-se que a
apropriação rigorosa da teoria, traria num futuro próximo o sucesso desejado e
a contribuição para o desenvolvimento científico.
Educadores matemáticos tem uma variedade de posicionamentos
acerca desse movimento, predominando-se a opinião de um considerável
fracasso, dada a formalidade no trato da matemática em sala de aula.
Fiorentini resume:
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Sintetizando, podemos dizer que a tendência formalista
moderna assim como ocorreu na clássica, pecou pelo
reducionismo à forma de organização/sistematização dos
conteúdos matemáticos. Em ambas a significação históricocultural e a essência ou a concretude das ideias e conceitos
ficaram relegados a segundo plano (FIORENTINI, 1994, p.4546).

A tendência tecnicista, que marcou especialmente o final dos anos
1960 até final dos anos 1970, é uma corrente de origem norte-americana,
caracterizada pelos princípios capitalistas da eficiência e funcionalidade, que
buscou aperfeiçoar os resultados da escola, mediante técnicas especiais de
ensino e de administração escolar (FIORENTINI, 1995 e 1995). Na Educação
Matemática, ela ficou também conhecida como racionalidade técnica.
Segundo o direcionamento desta perspectiva pedagógica, o ensino de
Matemática se resume em um conjunto de técnicas, regras e algoritmos, sem
que se haja a preocupação em fundamentá-los e/ou justificá-los. A
compreensão do conteúdo em si não é considerada, assim como, qualquer
processo que busque a justificativa ou demonstração matemática, ao
contrário das vertentes anteriores. De forma geral, é possível afirmar que a
racionalidade técnica representa um completo esvaziamento dos significados
dos conteúdos escolares.
É importante ressaltar aqui, que não abandonamos nosso arcabouço
teórico sobre a concepção histórica de currículo: "nenhuma reforma curricular
traz total ineditismo e cada processo de ensino e sua regulamentação está
imerso num extenso conjunto de variáveis" (GOMES, 2016, p. 67). Em outras
palavras, não podemos considerar que a tendência tecnicista surgiu naquele
momento e as demais deixaram de existir, mas ao contrário, tais vertentes
por vezes se misturam, formando um hibrido de práticas docentes que
representam diferentes realidades. O exemplo está no próprio estudo de
Fiorentini (1995), que aponta a combinação do MMM com a tendência
tecnicista, entre as décadas de 60 e 70, surgindo uma corrente suplementar,
a tecnicista formalista.
No contexto escolar, a tendência construtivista emerge a partir da
epistemologia genética de Piaget (1896-1980), que trouxe uma nova
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perspectiva para a Educação Matemática. A influência dessa concepção
troca as práticas mecânicas, até então utilizadas, por um ensino auxiliado
através de materiais concretos e de um pensamento matemático mais lógico
e dedutível. Para a corrente construtivista:
Epistemologicamente, esta tendência nega a teoria
racionalista de conhecimento, na qual se assentava o
formalismo clássico e sobretudo o moderno. Para os
racionalistas, o conhecimento matemático parte do sujeito,
podendo ser produzido por ele isoladamente do mundo ou da
realidade. Ou seja, seria uma elaboração estritamente mental,
levada a efeito da dedução ou da indução lógica. Nega
também a teoria empirista que sustenta que o conhecimento
só é possível mediante os recursos da experiência e dos
sentidos. Isto é, o mundo físico seria fonte do conhecimento
matemático e não sujeito reflexivo. (FIORENTINI, 1995, p.19).

No Brasil, essa tendência ganha destaque partir das décadas de 1960
e 1970 e, nesse contexto, a finalidade do ensino da Matemática é de
natureza formativa, de modo que os conteúdos passam a ser menos úteis
para a construção e desenvolvimento das estruturas básicas da inteligência.
Assim sendo, o importante é aprender a aprender e desenvolver o
pensamento lógico-formal. Cabe ressaltar, que as atribuições da pesquisa
nessa tendência são: investigar como a criança aprende ou constrói
determinados conceitos matemáticos; desenvolver atividades ou materiais
potencialmente ricos que desencadeiem conflitos cognitivos e abstrações
reflexivas,

possibilitando

assim

a

construção

de

conceitos

ou

desenvolvimento de estruturas cognitivas (Fiorentini, 1995).
Fiorentini (1994, 1995) avisa que na época do estudo, o construtivismo
apresentava um desenho menos estruturalista, graças às contribuições de
outras áreas como Sociologia, Antropologia e Linguística, que transformaram
e ampliaram seus pressupostos. O autor lembra ainda, que embora a
Psicologia tenha influenciado as concepções tecnicistas e construtivistas, ela
não é uma Pedagogia ou teoria educacional. E apesar de seus subsídios
para o ensino, ela não deve ser tomada “como única fonte de orientação para
a prática pedagógica” (1995, p. 23).
O fracasso na aprendizagem de Matemática, sentido sobretudo pelas
classes sociais menos favorecidas, fez com que educadores matemáticos em
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todo o mundo, mobilizassem seus estudos numa vertente que contemplasse
aspectos socioculturais. A derradeira tendência discutida por Fiorentini em
seu trabalho, a socioetnocultural, emergida no país a partir dos anos 70, é
consequência desse movimento, que passa a considerar a Educação
Matemática de forma mais ampla.
Essa importante concepção se ampara em dois grandes estudiosos
brasileiros: Paulo Freire e Ubiratan D’Ambrósio. O primeiro autor influencia na
questão pedagógica e educacional de forma mais generalizada, enquanto o
segundo autor, colabora na Educação Matemática mais especificamente,
com os seus estudos sobre Etnomatemática. Para Fiorentini:
O grande mérito da Etnomatemática foi trazer uma nova visão
de Matemática e de Educação Matemática de feição
antropológica, social e política, que passam a ser vistas como
atividades humanas determinadas socioculturalmente pelo
contexto em que são realizadas. A matemática, por exemplo,
só adquire validade e significação no interior de um grupo
cultural – que tanto pode ser uma comunidade indígena, uma
classe de alunos ou até uma comunidade científica – onde se
encontra presente nas diferente práticas socioculturais.
(FIORENTINI, 1995, p 25).

Assim sendo, o conhecimento matemático, ao contrário das tendências
anteriores, deixa de ser encarado, de forma isolada no que diz respeito a sua
concepção. A ciência Matemática em si, passa a ser mais enfaticamente
considerada sob o ponto de visto histórico, e principalmente sociológico. O
saber matemático: “passa a ser visto como um saber prático, relativo, nãouniversal e dinâmico, produzido histórico-culturalmente nas diferentes
práticas sócias, podendo aparecer sistematizado ou não” (Fiorentini, 1995,
p.26).
O processo de ensino/aprendizagem, de uma tendência claramente
diferenciada em relação as demais, seria por sua vez, mais promissor. Tal
processo busca apontar problemas da realidade como ponto de partida para
o ensino. Nesse processo, saberes populares, ou que contemplem a
realidade do aluno, são estimulados por estarem dentro de um contexto mais
próximo do cotidiano do estudante. Essas questões são identificadas e
estudadas conjuntamente pelo professor e aluno, numa relação que explora
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o compartilhamento de saberes e experiências, em prol da identificação de
fenômenos matemáticos e dessa forma, do desenvolvimento e aprendizagem
na disciplina.
Embora algumas dessas tendências curriculares tenham fracassado, e
outras tenham perdido a força com o passar dos anos. É possível percebê-las
ainda nos dias de hoje, em maior ou menor grau, tanto no contexto de sala de
aula como na formação de professores de Matemática.
No próximo capítulo, apresentamos a metodologia de pesquisa, nossa
compreensão sobre narrativas e as suas potencialidades em pesquisas na
área de educação.
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CAPÍTULO 2 - Investimentos teórico metodológicos e o
percurso da pesquisa
2.1. A apropriação das narrativas, sob o ponto de vista de Benjamin
Desde

uma

década

atrás,

o

GePraNa

vem

operando

metodologicamente o conceito de narrativa, a partir dos estudos da obra de
Walter Benjamin. São exemplos de trabalhos, dos diversos já produzidos, que
utilizam essa perspectiva metodológica: Ramos (2012), Moretti (2014), Gomes
(2016) e Faccio (2014). Essas pesquisas contaram com a participação de
professores,

que

como

sujeitos

investigados

produziram

narrativas,

compartilhando suas experiências docentes. Em suma, os pesquisadores deste
grupo não buscaram de seus participantes, entrevistas pautadas em
questionários fechados e/ou semiestruturados. Pelo contrário, tais entrevistas
foram estabelecidas através de um diálogo aberto, de modo a respeitar
memórias através das narrativas. Nesse sentido, investimos no entendimento
de narrativas, advindas da inspiração dos escritos de Benjamin, pois oferecem
potencialidades interpretativas importantes para pesquisas acadêmicas no
campo da Educação.
Walter Benjamin, além de filósofo, era também crítico literário, ensaísta e
tradutor. Cidadão alemão, que viveu a juventude dos tempos tenebrosos da
primeira Guerra Mundial (1914-1918), sentiu na pele as implicações da
ascensão do nazismo e fascismo na Europa, além de ter presenciado o início
da Segunda Guerra (GALZERANI, 2005). Dessa forma, pôde analisar
criticamente a trágica situação desse período e as consequências deixadas
como herança por esse conflito.
Benjamin denuncia em seus textos a frivolidade da vida moderna e a sua
usurpação de experiências verdadeiramente significativas para as pessoas. O
autor afirma: "É a experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção.
São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente"
(BENJAMIN, 2008, p. 197). Para ele, nem todo mundo sabe narrar. Muitas
coisas se passam no cotidiano das pessoas, existe um excesso de informação,
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mas as experiências transmissíveis, com o decorrer do tempo estão cada vez
mais ausentes em nossas vidas. Como lembra Petrucci-Rosa ett alli (2011,
p.202): "Para Benjamin, o mundo atual encontra-se pobre no narrar de
experiências, possuindo apenas vivências, individuais e fragmentadas". Larrosa
pondera:
A informação não é experiência. E mais, a informação não
deixa lugar para a experiência, ela é quase o contrário da
experiência, quase uma antiexperiência. Por isso a ênfase
contemporânea na informação, em estar informados, e toda a
retórica destinada a constituirmos como sujeitos informantes e
informados; a informação não faz outra coisa que cancelar
nossas possibilidades de experiência. O sujeito da informação
sabe muitas coisas, passa seu tempo buscando informação, o
que mais o preocupa é não ter bastante informação; cada vez
sabe mais, cada vez está melhor informado, porém, com essa
obsessão pela informação e pelo saber (mas saber não no
sentido de “sabedoria”, mas no sentido de “estar informado”), o
que consegue é que nada lhe aconteça (LARROSA, 2002,
p.21-22).

Mesmo tendo escrito suas ideias na primeira metade do século passado,
Benjamin nos lembra de que ainda vivemos numa sociedade moderna, onde as
informações circulam com velocidade cada vez mais alucinante. Isso significa
que nessa rede intensa de conexões, nem sempre é possível se atribuir sentido
e significado para a informação, na relação com a vida das pessoas . Em
resumo, informação é, e muito, diferente de conhecimento. Além disso, ele traz
em seu texto também, que Benjamin já apontava sobre os malefícios do
periodismo na vida das pessoas. Ou seja, a produção em massa não só de
informação, mas pior ainda, de opinião. "E quando a informação e a opinião se
sacralizam, quando ocupam todo o espaço do acontecer, então o sujeito
individual não é outra coisa que o suporte informado da opinião individual [...]"
(idem, ibidem). Benjamin fazia essas considerações em meados do século XX
com o desenvolvimento da técnica e a consolidação do capitalismo na
economia mundial pós-primeira guerra. E Larrosa, por sua vez, traz essas
relações para o século XXI, tempo em que vivemos numa sociedade
mergulhada numa tecnologia altamente avançada e desenvolvida, mas que se
aproxima muito do tipo de pobreza levantada por Benjamin no século passado.
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Desse modo, parece ser importante nesse momento, desassociar a ideia
de narrativa com o significado de informação. Essa última, em pesquisas
acadêmicas pode estar diretamente ligada a vários métodos frequentemente
utilizados. Por exemplo: relatórios, questionários, ou qualquer outra prática que
envolva a descrição de informação, preocupada com dados quantitativos e que
não contemple a verdadeira essência da ideia de narrativa que estamos a
trabalhar. Como o próprio Benjamin procura diferenciar:
A informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só
vive nesse momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e
sem perda de tempo tem que se explicar nele. Muito diferente é
a narrativa. Ela não se entrega. Ela conserva suas forças e
depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver
(BENJAMIN, 2008, p.204).

Portanto, ao propormos o trabalho com narrativas, rompemos com a
ideia de "verdade única". A propósito, não estamos à procura de nenhuma
resposta objetiva ou de qualquer tipo de conclusão que limite a interpretação
do que foi narrado. Assim como Benjamin, entendemos a narrativa como uma
forma artesanal de comunicação, que evita explicações excessivas, deixando
sempre ao terminar sua escrita um final aberto, livre para interpretação. A
narrativa é naturalmente carregada de traços de emoção e as histórias
despertadas através da memória, são parte integrante da identidade do
narrador. "Ela não está interessada em transmitir o “puro em si” da coisa
narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do
narrador para em seguida retirá-la dele" (BENJAMIN, 2008, p.205).
Logo,

desenvolvemos

o

nosso

trabalho,

ao

entrevistarmos

os

professores participantes, com o mesmo cuidado de Faccio (2014, p.48):
"Todas as narrativas trazem a possibilidade de reconstrução de uma
determinada vivência e, portanto, os professores entrevistados puderam de
forma livre contar suas histórias e ressignificar alguns fatos.”.
Galzerani (2008) afirma que, para Benjamin, a rememoração é um ato
político, capaz de despertar o passado vivido com a possibilidade de
ressignificação do presente, envolvendo relações e o contexto social. Em outro
texto a mesma autora aconselha:
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Rememorar para Benjamin significa trazer o passado vivido
como opção de questionamento das relações e sensibilidades
sociais existentes também no presente, uma busca atenciosa
relativa aos rumos a serem construídos no futuro. Ao contrário
do mergulho numa espécie de devaneio complacente e infinito
do qual o sujeito não mais quer emergir, o autor da "Infância
em Berlim", propõe-nos a noção do "despertar". Noção que
implica vontade política de querer ultrapassar a dimensão dos
sonhos, sem perder a potencialidade do momento da vigília,
quando se está em vulto entre o adormecer e o acordar, para a
transformação destes sonhos em utopias (GALZERANI, 2005,
p.63).

Benjamin,

em

Infância

em

Berlim

por

volta

de

1900,

conta

acontecimentos de sua vida enquanto criança. Ele procura apresentar nessas
narrativas um contexto social mais amplo, partindo de uma interseção dos fatos
cotidianos de um garoto pertencente à burguesia da época, com o cenário
político-social de seu país daquele início de século XX. Trata-se de uma
narrativa que busca vislumbrar como era a Berlim naquele tempo, sendo tal
história deflagrada através da sua realidade em meio àquela situação. Existe
ali, uma crítica às vaidades da vida moderna, feitas a partir de narrativas.
"Neste ensaio teoriza sem fazer teoria. Lançando mão de alegorias,
propiciando o diálogo com suas experiências vividas" (idem, p.58). Nesse
sentido, Benjamin nos impulsiona a trabalhar em nossas pesquisas, com o
sujeito narrador, aquele que nos tem muito a dizer sobre as experiências
vividas nos contextos educacionais. Em suas palavras:
O narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar
conselhos: não para alguns casos, como o provérbio, mas para
muitos casos, como o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de
uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria
experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O
narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe
por ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua
dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia
deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a
mecha de sua vida (BENJAMIN, 2008, p.221)

Nessa mesma direção, os narradores dessa pesquisa compartilharam
suas experiências curriculares vivenciadas a partir de uma importante política
de formação de professores. O PLI constitui na sua essência, muito mais que
um programa de intercâmbio. Como podemos perceber no conteúdo
apresentado

na

Introdução

desse

trabalho,

as

licenciaturas

sempre

pertenceram a um espaço marginalizado nas universidades, estando entre os
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cursos de nível superior de menor prestígio. Entretanto, como já comentado
também, em meados dos anos 2000, um conjunto de investimentos na
formação inicial e continuada de professores, começa a mudar essa realidade.
Não fazemos essa análise de forma ingênua e consideramos que muito ainda
tem de ser feito; porém, essas políticas representam o esforço e a luta de
pesquisadores que ao longo dos anos, propuseram melhores condições para a
formação docente. As narrativas dos professores que participaram dessa
pesquisa, sujeitos que construíram sua trajetória escolar no ensino público
(como recomenda os Editais 10 do Programa) nos mostram o valor de uma
política como essa e o ganho que ela traz junto aos cursos de licenciatura. Não
entendemos essas narrativas como um direcionamento específico ao assunto,
mas como aconselhamento de quem viveu a experiência e é capaz de fazer
contrapontos e reflexões, tendo como base uma conjuntura política. Lembrando
que ao nos referirmos ao aconselhamento, pensamos como Moretti (2014,
p.95): "Não é o narrador quem aconselha, é o ouvinte que faz da narrativa um
conselho". As narrativas sempre são marcadas por um final aberto, que permite
a ressignificação por parte do leitor/ouvinte. Essas inspirações vêm do que o
próprio Benjamin sugeriu em Infância em Berlim por volta de 1900 que, diante
daquelas experiências que à primeira vista pareciam ser banais, conseguiu
fazer contrapontos contundentes com o contexto sociopolítico da época.
Sendo assim, em nossas entrevistas não procuramos fixar explicações
ou categorizar as falas dos professores participantes. Pelo contrário, como já
afirmado, entendemos que a narrativa e mais particularmente as mônadas
(conceito que explicaremos melhor adiante) não possuem um final fechado e
sim, um contexto para livre ressignificação dos leitores, que poderão adensálas. Elas também não buscaram respostas precisas, tampouco, direcionamos o
narrador a um posicionamento que poderíamos por algum motivo desejar.
Assim como no trabalho desenvolvido por Moura (2014): "Cada uma das
entrevistas teve uma própria dinâmica, respeitadas as diferenças entre os
professores inerentes a todos os seres humanos" (2014, pág. 54). Dessa
10

O PLI possui importante relevância em relação ao seu caráter social, prevendo e exigindo
que o aluno interessado em realizar a inscrição no programa, necessariamente tenha cursado
todo o ensino médio e ao menos dois anos do fundamental na rede pública de ensino (BRASIL,
2010a, 2011a, 2012a e 2013a).
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forma, os diálogos foram espontâneos e ocorreram na reverência ao que
acreditamos sobre concepção narrativa, do que já expomos até agora, e
finalmente, sobre a sua capacidade de aconselhamento.
[...] as práticas narrativas devem se assentar no
desapontamento da concepção absoluta da verdade, deixando
vir à tona pessoas mais inteiras, na relação com outras
pessoas, situadas no presente, dialogando com o passado,
mas abertas ao futuro. Pessoas deixando transparecer suas
certezas, mas também suas incompletudes. Pessoas que
renunciam a tudo preencher, para deixar que algo do outro
possa dizer-se (GALZERANI, 2008, p.22).

Por tudo isso, escolhemos as narrativas como aporte metodológico para
esse trabalho. Entendemos que através delas os professores em formação
possuem condições de expressar seus verdadeiros sentimentos, anseios e
demandas sobre a carreira docente. O estilo das entrevistas – que serão mais
bem explicadas a seguir – realizadas pelo nosso grupo de pesquisa, não
buscam em nenhum momento direcionar ou mesmo procurar determinadas
afirmações e/ou constatações sobre o objeto de estudo. Ou seja, acreditamos
que a espontaneidade característica das narrativas potencializa pesquisas
como essas, que têm também a intenção política e social de ouvir as vozes dos
professores, contando sobre suas aflições e suas experiências enquanto
sujeitos imersos no contexto educacional.
As narrativas conforme as inspirações advindas de Benjamin, segundo
nossas convicções, reforçam ainda mais a ideia de legitimidade da experiência
dos narradores. As entrevistas foram realizadas como conversas que fluíram
de forma espontânea, em diálogo com suas histórias de vida, suas trajetórias
pessoais e profissionais, que visam valorizar a experiência e não simplesmente
dados descritivos. Ou seja, com essa riqueza de informações, advindas desses
sujeitos, escolhemos Benjamin como suporte metodológico “[...] não somente
pelo estilo monadológico de escrita, mas também pelas suas reflexões
sociológicas sobre a história, além de contribuições acerca da sociedade
contemporânea.” (FACCIO, pág. 50, 2014). Sob essa óptica, acreditamos que
esses narradores se tornarão também, “aconselhadores”.
Não operamos com a narrativa como dispositivo de
autorreflexão ou de revisão das práticas. Não consideramos
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uma imagem que se forma no espelho a partir da qual
subjetividades se constituiriam. Ao contrário, não há espelho,
há um alguém que conta uma história, e que por tê-la vivido e
poder contá-la, é considerado um conselheiro, alguém que tem
algo a dizer a um ouvinte que, por sua vez, aprenderá com o
narrador (PETRUCCI-ROSA, 2014, p.3).

Obviamente, como em toda conversa ou diálogo surge perguntas por
parte do pesquisador, mas elas acontecem nesse contexto de espontaneidade
proposto pelo nosso grupo e inspirado em Benjamin. Por fim, a escolha por
esse método de pesquisa, está ligada também a livre interpretação das
mônadas e mais do que isso, aos aspectos sociais que estão dispersos nas
entrelinhas das pequenas histórias narradas. Isso também nos parece ser
muito pertinente a essa pesquisa, pois o objeto de estudo, o PLI está inserido
num contexto de investimentos nos cursos de licenciatura atípico em relação
ao histórico de formação de professores do Brasil. Quando estive em Portugal,
ainda durante minha graduação, o país parecia vivenciar sua melhor época no
que diz respeito aos investimentos em formação docente. Já no início dessa
investigação, em 2015, não só os recursos com o PLI haviam sido reduzidos,
mas tantos outros ligados ao MEC11 também sofreram quedas consideráveis. E
agora, na data de defesa dessa dissertação o PLI encontra-se extinto 12. Esse
contexto político/social é salientado várias vezes pelos nossos entrevistados,
pois o PLI, além de uma importante política pública, representou para muitos,
uma oportunidade única de formação e apropriação cultural.

2.1.1 O que são mônadas?

11

Uma
das
notícias
veiculadas
na
época
sobre
o
assunto:
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/05/cidades-saude-e-educacao-lideram-valor-decortes-no-orcamento.html. Acesso em 22-06-2017.
12

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/04/ciencia-sem-fronteiras-chega-ao-fim-porfalta-de-dinheiro.html. (Acesso em 22-06-2017). Apesar de a notícia supracitada mencionar
apenas o programa Ciência sem Fronteiras (CsF), o PLI também teve seu último edital lançado
também em 2014, com o resultado dos estudantes e instituições selecionadas divulgados em
2015. O CsFv é um programa similar ao PLI, mas direcionado aos cursos de graduação de
todas as modalidades, enquanto o PLI investe exclusivamente na Licenciatura. Outro aspecto
importante é que os recursos do PLI são fornecidos pela Diretoria de Relações Internacionais
da CAPES, que também é uma das investidoras do CsF. Para maiores informações vide:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional
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Tendo como referência o que foi explicitado até o momento sobre
narrativas, elaboramos a partir das entrevistas, o que chamamos de mônadas,
que são pequenas historietas repletas de sentidos e buscam representar o todo
de uma situação. Essa forma de elaborar narrativas, parte da interpretação de
Petrucci-Rosa et al (2011) e de outros trabalhos já desenvolvidos em nosso
grupo de pesquisa (GOMES, 2016; MORETTI, 2014; MOURA, 2014; CALADO,
2016) que utilizaram a perspectiva metodológica através das narrativas,
embasados nos escritos de Walter Benjamin.
O texto Infância em Berlim por volta de 1900, além de trazer a essência
da ideia narrativa (segundo a nossa perspectiva metodológica), é organizado
na forma de pequenos fragmentos, trazendo à tona o incentivo para o
desenvolvimento das mônadas. Ele produziu esse texto exprimindo memórias
da época em que era criança, reproduzindo lances que nos fazem pensar no
contexto social vivido pela Europa naquela época, em especial sobre a
realidade da Alemanha naquele período. Abaixo trago uma mônada retirada
desse texto, que tem como título “Tarde de Inverno”:
Às vezes minha mãe me levava para fazer compras em tardes
de inverno. Era uma Berlim escura e desconhecida que, à luz
de gás, se estendia à minha frente. Ficávamos no antigo
Oeste, cujos arruamentos eram mais uniformes e
despretensiosos que os proferidos posteriormente. Àquela hora
já não se podia perceber com clareza as sacadas e as colunas,
mas nas fachadas havia luz. Fosse por causa das cortinas de
musselina, fosse por causa das venezianas ou da camisa da
lâmpada de gás suspensa, aquela luz pouco revelava dos
aposentos iluminados. Não a tinha a ver com nada, a não ser
consigo mesma. Atraía-me e deixava-me pensativo. Ainda hoje
isso acontece na memória. E é assim que sou conduzido a de
meus cartões-postais. Este exibia uma praça em Berlim. As
casas que a rodeavam eram de um azul delicado; o céu
noturno no qual pairava a Lua, um azul mais escuro. Não
haviam colorido nem a Lua, nem as janelas na camada azul do
cartão. Era preciso colocá-las contra a luz, o que fazia emanar
das nuvens e da série de janelas um súbito clarão amarelo. Eu
não conhecia a paisagem representada. Abaixo estava inscrito
“Porta de Halle”. Porta e átrio nela se mesclavam, formando a
gruta iluminada, na qual encontro a lembrança da Berlim
hibernal. (BENJAMIN, pág.127, 2011)

A mônada, portanto, não tem a preocupação de trazer uma ideia
engessada sobre determinado assunto, como se fosse algo pronto e acabado.
Pelo contrário, ela pode estar repleta de subjetividades e dá a liberdade
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intencional para que o leitor a signifique de modo a dialogar com a sua história
de vida em particular. Sobre o vocábulo mônada, Petrucci-Rosa explicita a sua
origem:
A imagem da mônada, utilizada por Walter Benjamin em seus
escritos, é inspirada, segundo referências do próprio autor, na
“Monadologia” de Leibniz. As mônadas são conceituadas como
os elementos das coisas, indivisíveis e indissolúveis,
substâncias simples e sem partes, que conformam o real em
sua totalidade. Sendo a realidade múltipla e diferenciada, tais
elementos mínimos diferem entre si e estão sujeitos a
mudanças naturais (PETRUCCI-ROSA et al, 2011, p. 204).

Essas pequenas histórias narradas não seguem uma sequência
cronológica, equiparando-se nesse sentido, ao movimento espontâneo e
próprio da rememoração humana. De tal modo, vemos essa compreensão
como potente para o desenvolvimento das narrativas.
Numa perspectiva benjaminiana, mônadas são pequenas
crônicas que guardam consigo fragmentos de histórias, mas
que, juntas, exibem a capacidade de dar sentidos a um
contexto maior. Trabalhar com mônadas potencializa, do ponto
de vista metodológico, a produção de um espectro de
significados. (PETRUCCI-ROSA e RAMOS, 2008, p. 569)

Narrativas em formas de mônadas, sob o nosso ponto de vista, abrem a
possibilidade do mergulho num oceano de reflexões a partir das histórias
contadas pelos professores. Elas não vêm carregadas exclusivamente de
informações ou explicações e sim, de variados sentidos advindos daquela
experiência em particular. Na mesma direção, Gomes (2016) enfatiza:
Considerando a realidade como múltipla e diferenciada, estes
elementos essenciais, as mônadas, mesmo diferindo-se entre
si e sujeitos a mudanças naturais, tem a capacidade de
proporcionar uma visualização do total. Ao olhar para uma
mônada não nos direcionamos para o seu caráter fragmentário,
mas para um conjunto de relações em potencial que pode
configurar uma totalidade (GOMES, 2016, p. 119).

A partir dessas considerações apresentaremos no terceiro capítulo
desse trabalho, as narrativas dos participantes do PLI que se dispuseram a
compartilhar conosco a experiência de ter participado desse programa inédito
de intercâmbio para licenciaturas. Mas antes disso, iremos exibir no próximo
tópico, uma síntese do nosso caminho de pesquisa, iniciado a partir da leitura
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de documentos até chegarmos aos narradores. Faremos também, uma
apresentação desses sujeitos e de sua universidade de origem, a UNESP, bem
como, de seus vários campi que oferecem cursos de licenciatura em
Matemática.

2.2 O percurso da pesquisa e o Programa de Licenciaturas
Internacionais

Para chegarmos até aqui, foi preciso percorrer um caminho pantanoso
na busca de informações que puderam dar suporte teórico e científico para
essa pesquisa. Tendo como tema desse trabalho, o Programa de Licenciaturas
Internacionais, o ineditismo do assunto ao mesmo tempo em que engrandeceu
a investigação, também chegou a dificultar o desenvolvimento do campo
empírico. Com esse cenário, partimos então, dos documentos oficiais
relacionados ao PLI, em uma página eletrônica - exclusiva do programa - no
site da CAPES13. Essa investigação iniciou-se no fim do primeiro semestre de
2015. Naquela ocasião, quatro dos cinco editais publicados estavam
encerrados14, referentes aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, sendo esses os
documentos que nortearam o início de nossas atividades.

2.2.1 Sobre o Programa de Licenciaturas Internacionais

Nesse momento iremos descrever os principais pontos do PLI, no que
diz respeito à dinâmica de seleção presente nos editais e os motivos que nos
levaram a escolher os projetos que foram estudados.

13

Disponível em: http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/licenciaturasinternacionais/licenciaturas-internacionais-portugal
14

O edital nº 74/2014 só teve a divulgação de seu resultado em 21/11/15, como consta em:
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/licenciaturasinternacionais/licenciaturas-internacionais-portugal
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Como já comentado na Introdução desse trabalho, o PLI lançou seu
primeiro edital em 2010. O programa recebe financiamento da CAPES e apoio
do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) 15, que segundo os
editais (BRASIL, 2010a, 2011a, 2012a e 2013a), apontam a associação, como
parceira no processo de seleção das candidaturas ao programa, juntamente
com membros das universidades portuguesas e a própria instituição CAPES,
responsável principal nesse processo (idem, ibidem).
O PLI prevê a dupla titulação de estudantes brasileiros em universidades
portuguesas, sendo um programa em nível de graduação, com abertura e
conclusão na Instituição de Ensino Superior (IES) brasileira e etapa
intermediária, de dois anos, em universidades portuguesas. Dessa forma, o
estudante que cumprir todas as demandas do programa, receberá "Diploma de
Primeiro Ciclo (Licenciatura em Portugal) na área correspondente, emitido pela
universidade portuguesa" (BRASIL, p.15, 2013a) e "Diploma de Licenciatura
Plena na área de formação docente específica, emitido pela universidade
brasileira” (idem, ibidem).
Por se tratar de um programa institucional, a inscrição junto a CAPES é
feita pela IES brasileira.
A participação no programa ocorre por meio de uma seleção de
projetos elaborados por professores vinculados aos cursos de
licenciatura no país e que tenham convênio de cooperação
com uma universidade portuguesa. Tais projetos assumem o
compromisso com a formação de qualidade do futuro professor
e as estratégias para esse fim dependem do objetivo de cada
proposta. A dupla diplomação, objetivo central do PLI, está
vinculada ao bom desenvolvimento dos projetos escolhidos.
A seleção dos estudantes que participarão do programa é de
responsabilidade da instituição proponente do projeto e todos
os bolsistas que participarem do PLI obterão o duplo diploma
(graduação “sanduíche”), reconhecido pela legislação
educacional brasileira e portuguesa (PRYJMA, p. 89, 2012).

Cumpre ressaltar, que são várias as universidades portuguesas que
participaram dos editais que foram estudados nesse trabalho, no entanto, a
Universidade de Coimbra foi a única instituição lusitana que acolheu os
projetos selecionados referentes aos dois primeiros editais do programa. A
15

Para mais informações sobre GCUB, vide: http://www.grupocoimbra.org.br/
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Tabela 1 apresenta os dados referentes, não só das universidades que
receberam estudantes brasileiros, mas também o número de projetos
submetidos que foram aprovados nessas respectivas universidades.

Tabela 1 - Relação dos projetos aprovados em suas respectivas
Universidades Portuguesas
Universidade de Coimbra
Universidade de Aveiro
Universidade do Porto
Universidade de Évora
Universidade de Lisboa
Universidade do Minho
Universidade Técnica de
Lisboa
Universidade Trás-OsMontes
Universidade da Beira
Interior
Universidade do Algarve
Total

EDITAL PLI
2010
28
-

EDITAL PLI
2011
38
-

EDITAL PLI
2012
32
4
11
3
4
3

-

-

5

-

-

1

-

-

1

28

38

64

EDITAL PLI
2013
21
4
3
5
6
1
40

Fonte: BRASIL (2010c, 2011b, 2012b, 2013b)

Essas dezenas de projetos estão divididos em diversas áreas do
conhecimento, que foram apresentadas como forma de inscrição para a
seleção no programa. Na Tabela 2 apresentamos essas áreas e o número de
projetos selecionados em cada uma delas.

Tabela 2 - Relação dos projetos aprovados por área de conhecimento16

16

Área do Projeto

PLI 2010

PLI 2011

PLI 2012

PLI 2013

Artes

1

4

8

-

Biologia

4

7

5

4

Ciências

-

5

-

-

Educação

7

2

1

-

Educação Física

3

4

14

-

Todas as classificações referentes às áreas de conhecimento apresentadas na tabela estão
de acordo com as contidas nos documentos BRASIL (2010c, 2011b, 2012b, 2013b).
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Ensino

3

-

2

-

Física

2

3

5

2

Interdisciplinar/Multidisciplinar

2

4

10

18

Letras

3

7

7

5

Matemática

1

1

2

9

Química

2

1

5

2

Ensino de Ciências e
Matemática

-

-

5

-

Total

28

38

64

40

Fontes: BRASIL (2010c, 2011b, 2012b, 2013b)

A apresentação desses dados tem como principal intuito, o de mostrar
para o leitor como se deu o processo de delimitação do tema, que como se
nota, é consideravelmente abrangente.
Com esse cenário e diante de tais dados, buscamos projetos
participantes que tinham como foco especialmente cursos de licenciatura em
Matemática, minha área de formação inicial. Dentre as dezenas de
universidades participantes do PLI, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” (UNESP) foi a única instituição pública do estado de São Paulo
que submeteu propostas de trabalho com essas características. Seus projetos:
Licenciatura Internacional em Matemática da Universidade Estadual Paulista,
UNESP17, submetido em 2011, e Projeto Internacional de Duplo Diploma em
Licenciaturas: MATEMÁTICA – UNESP e UNIVERSIDADE DO MINHO 18 ,
submetido em 2013, foram os escolhidos para comporem o quadro empírico
dessa pesquisa, sendo as instituições portuguesas neles participantes: a
Universidade de Coimbra e Universidade do Minho, respectivamente.

17

Resultado
do
edital
número
008/2011,
disponível
em:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/resultados/Resultado-Edital-0082011-Capes-UC.pdf
18

Resultado
do
edital
número
017/2013,
disponível
em:
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/resultados/Resultado_Edital_17_2013
_PLI.pdf
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A preferência dos projetos submetidos pela UNESP está também,
inteiramente ligada à sua característica multicampi. Esses documentos não
foram produzidos e tampouco, envolvem apenas uma faculdade, de um único
campus, de um único curso de Matemática. Levando em consideração toda a
universidade, a instituição oferece a referida licenciatura, em seis campi
diferentes: Bauru, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Presidente Pudente, Rio Claro e
São José do Rio Preto, sendo esse último, o único campus que não esteve
envolvido com o PLI em nenhum dos dois projetos citados acima.
Iremos assim, também analisar os Projetos Político-Pedagógicos dos
cursos de Licenciatura em Matemática da UNESP que participaram dos editais
do PLI citados acima. Faremos mais adiante então, uma leitura sobre pontos
relevantes desses projetos e suas ligações com as experiências dos
estudantes. No entanto, consideramos importante então, tecer as principais
características da formação superior em Portugal, bem como, pontos
importantes sobre o perfil do curso de Licenciatura da Universidade de Coimbra
e da Universidade do Minho.

2.2.2 Os ciclos de ensino em nível superior em Portugal
Nesse momento, pensamos ser de suma importância um detalhamento,
ainda que breve, sobre o sistema de ensino português, no qual os professores
participantes dessa investigação estiveram imersos em seu processo de
intercâmbio durante a participação no PLI.
Assim como no Brasil, a formação docente em Portugal passou por um
processo de modificação de suas legislações nos últimos anos. Até a década
de 1970 não se exigia formação especifica para a docência, havendo naquele
período, cursos direcionados a formação de professores apenas para o 1º
ciclo19 e para professores de Educação Física (LEITE, 2005).
19

A educação básica em Portugal é dividida da seguinte forma: 1º ciclo (1º ao 4º ano); 2º ciclo
(5º e 6º ano); 3º ciclo (7º ao 9º ano) e por fim Ensino Secundário (10º ao 12º ano), que equivale
ao
Ensino
Médio
brasileiro.
Mais
informações
em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_em_Portugal.
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Após a instauração do regime democrático em Portugal no ano de 1974,
começa a haver uma notável evolução nas políticas educativas do país
(BARROSO, 2003). Em 1986, com a publicação da Lei de Bases do Sistema
Educativo (PORTUGAL, 1986), os avanços de uma forma geral em todo
sistema de educação são consideráveis, deixando clara a “intenção de se
perspectivar um maior investimento na educação de base dos portugueses e
na consequente formação de futuros professores” (MELLO e BRANCO, pág.
26, 2013). No que diz respeito à formação de professores em especial, a
legislação passou a ser mais exigente e robusta em suas orientações:
(i) a formação de todos os professores realizar-se-á em
instituição de ensino superior e, pelo menos a dos 2º e 3º ciclos
do ensino básico e do ensino secundário, em cursos que
confiram o grau de licenciatura; (ii) o exercício da docência
exige a aquisição de qualificação profissional especifica para o
efeito, a ocorrer antes do início do mesmo; (iii) as necessidades
da educação dos alunos, expressas nos currículos de cada
nível de ensino, é que constituem o critério de adequação
desta qualificação; (iv) os planos de formação devem garantir a
integração, tanto dos aspectos relativos ao conteúdo das
disciplinas de ensino e dos aspectos pedagógicos, como das
componentes teórico e prática; (v) a formação contínua
complementa e atualiza a formação inicial, sendo assim, uma
dimensão indispensável da formação de professores; (vi) a
formação
deve
estimular
práticas
reflexivas
de
autoaprendizagem, favorecer a investigação e inovação em
relação com atividade educativa e abrir possibilidades à
mobilidade dos docentes (CAMPOS, pág.09, 1995).

Como já referido, até a década de 70, não havia cursos específicos de
formação docente para anos finais da educação básica, mais nomeadamente
para o 3º ciclo e secundário. Para lecionar nessas turmas eram selecionados
profissionais que tinham domínio próximo da área de ensino. As mudanças
foram ocorrendo gradualmente até se chegar ao que é proposto na Lei de
Bases do Sistema Educativo (CAMPOS, 1995). O modelo de formação de
professores trazido por essa legislação e designado como “Licenciatura” se
aproxima muito com o vigente no Brasil atualmente, assim como, a PósGraduação e ascensão para a carreira acadêmica:
A Lei de Bases do Sistema Educativo, de 1986, determina que
a qualificação para a docência no ensino superior se adquire
através de obtenção do grau de mestre e doutor. [...] Deste
modo, em regra, para desempenhar funções docentes nas
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instituições de formação de professores é necessário, nas
escolas do ensino superior politécnico, ter pelo menos o grau
de mestre, e nas universidades, o grau de doutor. (CAMPOS,
p.32, 1995).

No entanto, mais mudanças surgiram no cenário educacional em
Portugal. Dessa vez, em virtude da Declaração de Bolonha, assinada
(inicialmente) por 29 países em 1999. Esse tratado altera significativamente o
processo de formação docente neste país, que até este momento, se dava em
nível de graduação no curso de licenciatura. Tal formação agora se dá em duas
etapas:
[...] uma correspondente a um primeiro ciclo de 3 anos, de uma
formação de caráter geral e centrada no domínio de uma área
disciplinar, e outra, correspondente ao 2º ciclo, de 2 anos, de
uma formação orientada para o exercício docente. (LEITE, pág.
278, 2006).

Dessa forma, “[...] a habilitação para a docência passa a ser
exclusivamente habilitação profissional, deixando de existir a habilitação
própria e a habilitação suficiente” (PORTUGAL, p.1320, 2007). Na prática isso
significa, que a habilitação docente dar-se-à exclusivamente no 2º ciclo do
Ensino Superior, sendo em Portugal, a etapa que corresponde ao curso de
Mestrado.
Embora a graduação segundo as recomendações de Bolonha não dê
habilitação para a carreira docente como anteriormente em Portugal e como
atualmente no Brasil, o termo “Licenciatura” continua sendo por generalidade o
nome dado aos cursos, que agora se referem ao núcleo básico de formação
superior compreendido no 1º ciclo de formação (PINTASSILGO, 2013).
Tal estrutura a partir desse momento se diferencia consideravelmente da
praticada no Brasil. Em nosso país, o curso de Licenciatura em Matemática,
por exemplo, habilita para o exercício da docência os anos finais do Ensino
Fundamental e para o Ensino Médio. Os cursos de mestrado, por sua vez,
inserem o Licenciado no mundo acadêmico, sendo um curso de formação
inicial para a pesquisa e investigação na área de interesse do pesquisador. No
entanto, presentemente em Portugal, a formação que equivaleria à nossa
Licenciatura se dá por um processo de formação bi-etápico:
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[...] os cursos de formação de professores para o 3.º ciclo do
ensino básico do ensino secundário, tendo uma matriz
disciplinar ou pluridisciplinar, permitem uma organização em
que a licenciatura corresponde, em termos gerais, à formação
na(s) disciplina(s) de especialidade de docência e o mestrado
corresponde, no essencial, à formação de cunho
profissionalizante, de índole educacional, prático e de iniciação
à investigação educacional. Nestas condições, a saída
profissional para os diplomados com a licenciatura é idêntica à
dos diplomados pelas generalidades dos cursos de letras e
ciências. Assim, por exemplo, um aluno pode, fazer uma
licenciatura em Biologia, em Matemática, em História, em
Inglês e Alemão, e depois candidatar-se a um mestrado que o
forma como professor dessas disciplinas no 3.º ciclo do ensino
básico e no ensino secundário. Durante a licenciatura podem já
existir disciplinas de índole educacional. No entanto será no
mestrado que se faz a formação especificamente orientada
para o exercício da docência (PONTE, p.12, 2006).

Ponte completa:
Em nenhum caso a licenciatura (1.º ciclo de estudos
superiores) forma directamente professores. Formará pessoas
com qualificação de técnicos de educação ou com qualificação
numa área específica (Matemática, Ciências, Português,
Língua Estrangeira, Artes Plásticas, Ciências do Desporto, etc.)
(idem, ibidem).

É nesse contexto de formação que os jovens licenciandos participantes
dessa

pesquisa

foram

inseridos

em

sua

estadia

nas

Universidades

Portuguesas, que não mais formam professores em seus cursos de
licenciatura. No entanto, ao participarem do programa de intercâmbio, os
estudantes eram obrigados a cursar disciplinas em que poderiam requerer
aproveitamento ao retornar para a universidade de origem, segundo exigência
dos próprios editais (BRASIL, 2013a). Dessa forma, os licenciandos eram
orientados a se matricular em disciplinas correspondentes tanto ao 1º ciclo de
ensino (Licenciatura, com formação na área específica), quanto do 2º ciclo
(Mestrado, com habilitação para a prática docente) para conseguirem cumprir
também as prescrições legais de formação do curso de licenciatura brasileiro
(BRASIL, 2001b).
Vamos nesse momento apresentar os narradores dessa pesquisa, os
professores iniciantes que experimentaram dessa formação inicial docente,
repleta de peculiaridades e nuances, devido às diferenças estruturais entre os
países envolvidos.
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2.3 Metodologia e contexto da construção dos dados

Como já comentado anteriormente, procuramos nessa pesquisa ouvir
alguns participantes do PLI, para compreender relações e significados que eles
estabeleceram com essa política pública de formação inicial de docentes. A
pesquisa contou com a colaboração de quatro professores iniciantes que
participaram do Programa de Licenciatura Internacionais. Sendo eles: três
licenciadas e um licenciando em Matemática pela UNESP, dos seguintes
Campi: Ilha Solteira, Presidente Prudente e Bauru. Sujeitos que, com muita
simpatia e boa vontade, aceitaram o convite de narrar suas experiências
enquanto ex-estudantes das universidades portuguesas.
Os narradores ouvidos foram exclusivamente participantes dos projetos
citados anteriormente, que tinham como foco específico o curso de Licenciatura
em Matemática. Só foi possível estabelecer contato com esses estudantes,
graças à inteira disposição depreendida por parte dos coordenadores dos
projetos submetidos. Esses professores manifestaram enorme interesse em
contribuir com o trabalho e constituíram uma ponte de comunicação entre nós e
os intercambistas narradores, que igualmente mostraram entusiasmo e atenção
em querer compartilhar suas experiências, enquanto professores em formação.
Desse modo, fomos trocando e-mails, mensagens instantâneas via
celular e em algumas vezes, até realizamos telefonemas, para melhor nos
apresentarmos e expormos um pouco de nossa pesquisa. Nessas conversas
procurávamos também explicar a respeito da nossa perspectiva metodológica e
sobre a concepção de entrevistas através das narrativas, operadas em nosso
grupo de estudo na UNICAMP. Nesses contatos, buscávamos além de tudo,
uma aproximação com os narradores, despertando uma relação de confiança e
transparência, assim como, desenvolvido no trabalho de Petrucci-Rosa et al
(2011). Por fim, negociávamos o melhor dia e horário que o participante
pudesse nos conceder a entrevista, para que esse fosse um momento no qual
a nossa conversa pudesse se desenrolar de forma tranquila e despreocupada
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com o tempo, na busca de uma entrega por completo nas memórias do
intercâmbio.
Todos os diálogos ocorreram através de uma conversa, que se
desenvolvia através das recordações despertadas pela lembrança dos tempos
em que os entrevistados estudaram em Portugal. Lançamos para esses
estudantes apenas um estímulo, uma questão motivadora, na tentativa de que
memórias pudessem ser mais bem reavivadas: "Eu gostaria que você me
contasse o que se lembra, o que lhe marcou nesse processo de intercâmbio
que você participou, dando especial destaque ao seu processo de formação
como professor (a) de Matemática”.
Mesmo assim, imediatamente voltávamos a reafirmar que eles estavam
livres para narrar qualquer fato e/ou acontecimento que quisessem ou que
tivessem lhes marcado, tudo isso, da maneira que achassem melhor. Da
mesma forma, lembramos que não precisavam se preocupar em seguir
qualquer tipo de linha cronológica e que as narrativas deveriam ser elaboradas
da forma mais espontânea possível. Assim como no trabalho realizado por
Calado: “Nossas entrevistas assim se aproximam de uma conversa, na qual a
busca por uma casualidade é natural e inerente, tentando aproximar a relação
entre entrevistado e entrevistador” (CALADO, 2016, p.93.).
Após a concretização das entrevistas, que foram gravadas em áudio,
realizamos as transcrições das mesmas, retirando possíveis marcas de
oralidades presentes nos textos transcritos. Em seguida e, em respeito aos
nossos narradores, as apresentamos a eles, para que verificassem a
veracidade do conteúdo produzido, oferecendo a opção de suprimir qualquer
parte da entrevista, se assim desejassem.
Após a aprovação do conteúdo por parte dos entrevistados, cabia a mim
realizar inúmeras leituras dos arquivos produzidos e retirar fragmentos a partir
das entrevistas, construindo por fim, as mônadas presentes nesse trabalho.
Tais fragmentos não são potenciais fontes unívocas de sentido,
mas imagens de contextos muitas vezes contraditórios,
controversos, marcados por rupturas e sensibilidades. Assim
eles podem ser adensados de diferentes maneiras, ao
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chamarem a atenção dos leitores em diversas direções.
(CALADO, p. 98, 2016).

Para encerrar o processo de construção de uma mônada, buscamos a
essência que a historieta construída trazia, colocando um título para ela. Esse
título busca preservar algo dito pelo entrevistado, um direcionamento daquilo
que a mônada tenha nos marcado e que queremos expressar com ela. Dessa
forma, “[...] este título não busca fechar a leitura da mônada, mas marcar uma
questão que chama a atenção dos pesquisadores dentro da discussão que
esta imagem dialética possibilita ser realizada”. (idem, ibidem). Assim como a
mônada em si, esse título também busca ser aberto, sugerindo sua
potencialidade de significação.

2.4 Os sujeitos da pesquisa

Para preservar a identidade dos participantes desse estudo, utilizamos
pseudônimos. Os nomes fictícios foram escolhidos pelo pesquisador, tendo
uma relação direta com a sua experiência particular em Portugal. São eles:
Professoras Ria de Aveiro, Quinta da Regaleira e Praia da Costa Nova,
fechando o time de narradores, com o Professor Rio Douro. Esses são os
nomes de determinados pontos turísticos de algumas cidades portuguesas.
São patrimônios naturais e/ou culturais do país, que marcaram de forma
especial o pesquisador. Sentimento estendido a cada um dos narradores dessa
pesquisa, que muito contribuíram no aconselhamento sobre essa experiência
de formação no curso de licenciatura.
Ria de Aveiro20 é o nome do estuário do rio Vouga, o qual se estende
pelo interior do território português e banha toda a região da cidade Aveiro.
Essa ria chega até a cidade, que é ligada por inúmeros canais. Não por acaso,
a cidade de Aveiro é apelidada como “Veneza de Portugal".

20

Mais informações podem ser consultadas em: http://riadeaveiro.pt/ria/ria-de-aveiro/
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Figura 1 - Entardecer em dos canais da cidade de Aveiro
Fonte: http://www.vortexmag.net/wp-content/uploads/2015/04/aveiro-e1456789690457.jpg.
Acesso em 15 - 09 - 2016

Quinta da Regaleira 21 é como se chama um dos Palácios da vila de
Sintra, situada a cerca de 30 quilômetros da capital Lisboa. O edifício de
arquitetura italiana possui uma área aproximada de 4 hectares e é rodeado de
lindos jardins, lagos e grutas. Um ambiente marcante e capaz de despertar as
mais belas sensações.

Figura 2 - Ilustração do Palácio da Quinta da Regaleira
Fonte:http://www.canuckabroad.com/places/wpcontent/uploads/2013/10/Quinta1.jpg. Acesso
em: 15 - 09 - 2016

Praia da Costa Nova do Prado22 ou simplesmente Praia da Costa Nova,
está localizada no município de Ílhavo na região de Aveiro. É tradicionalmente
conhecida pelas suas "casinhas coloridas" espalhadas pela cidade. Local
encantador e muito visitado em Portugal.
21

Mais
informações
podem
ser
consultadas
http://www.sintraromantica.net/pt/monumentos/palacio-e-quinta-da-regaleira

em:

22

em:

Mais
informações
podem
http://www.visitcentrodeportugal.com.pt/pt/costa-nova/

ser

consultadas
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Figura 3 - Vista da beira da Praia da Costa Nova
Fonte: https://i.ytimg.com/vi/dmuKhfrmYNo/hqdefault.jpg. Acesso em 15 - 09 - 16

O Rio Douro23 nasce no norte da Espanha, tendo uma extensão de mais
de 850 quilômetros, sendo o terceiro rio mais extenso da península ibérica. Sua
foz é para muitas pessoas, um local de grande destaque da cidade do Porto.
Dividindo o Porto e Vila Nova de Gaia, é roteiro obrigatório para os turistas, por
ser um local atraente e agradável, bem como, um dos maiores símbolos da
cidade do Porto.

Figura 4 - Imagem do Rio Douro
Fonte: https://2.bp.blogspot.com/1SObtHQyhig/UcIy2ctxccI/AAAAAAAACQw/9xYJ04ujr58/s1600/DSC_4257_8_9Auto.jpg.
Acesso em 15 - 09 – 16

A professora Praia da Costa Nova está no último ano do curso de
Licenciatura em Matemática, no campus de Ilha de Solteira. Atualmente ela é
professora em uma escola pública da cidade e afirmou em sua entrevista que
tem a pretensão de ingressar no mestrado quando concluir o curso. Ela foi a
primeira participante com quem tive contato, se mostrando desde o início de
23

Mais informações podem ser consultadas em: http://www.roteirododouro.com/rio-douro
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nossas conversas muito disposta a ajudar. Diga-se de passagem, foi ela que
gentilmente

me

apresentou

aos

demais

professores

participantes

oportunizando a realização de mais entrevistas.
O professor Rio Douro é do campus de Bauru e também cursa o último
ano da graduação em licenciatura. É o professor mais jovem do grupo de
entrevistados e se mostrou bastante feliz e realizado pela participação no
intercâmbio durante seu período de graduação, sobretudo pelas experiências
que lá vivenciou. Assim como a Professora Praia da Costa, ele participou do
programa em 2013, com projeto direcionado para a Universidade do Minho,
localizada na cidade de Braga.
As professoras Ria de Aveiro e Quinta da Regaleira já concluíram o
curso de Licenciatura em Matemática e ambas, atualmente são estudantes de
Pós-graduação em nível de mestrado. Elas fizeram parte da equipe do primeiro
projeto submetido pela UNESP, em 2011, quando a única universidade
portuguesa participante era a de Coimbra. A primeira formou-se no Campus de
Ilha Solteira, já a segunda, formou-se em Presidente Prudente.
A professora Quinta da Regaleira, que possui descendência portuguesa,
contou com muita saudade sobre sua experiência e do quanto aprendeu na
Licenciatura em Portugal e também do quanto esse aprendizado vem
contribuindo em seu mestrado, que é na área de Matemática Aplicada.
Feitas essas breves apresentações dos narradores e de suas origens,
exibiremos no próximo capítulo suas narrativas. Antes, porém, iniciaremos o
próximo capítulo abordando documentos referentes aos cursos de Licenciatura
em Matemática da UNESP.
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CAPÍTULO 3 - Uma leitura sobre os documentos e as narrativas
carregadas de significado
3.1 As Licenciaturas em Matemática da UNESP

Além dos editais e demais documentos presentes no site da CAPES, na
página do Programa de Licenciaturas Internacionais, foram objetos de análise
nessa pesquisa, os Projetos Político-Pedagógicos (PPP's) dos cursos de
Licenciatura em Matemática da UNESP. Na mesma direção, consultamos os
documentos: Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação de Professores em
Licenciatura Plena (BRASIL, 2001b) 24 e as Diretrizes Curriculares dos Cursos
de Matemática (BRASIL, 2001c), que também nos orientaram na busca de um
diálogo com as narrativas dos participantes dessa pesquisa.
Alguns cursos de Licenciatura em Matemática na UNESP são
consideravelmente antigos e já carregam enorme tradição na formação de
professores de Matemática, não só no estado de São Paulo, mas levando em
consideração o cenário nacional. Seus PPP's foram reestruturados até meados
dos anos 2000, tendo como principal preocupação a adequação às seguintes
resoluções: CNE/CP nº009/2001 e CNE/CES nº1302/2001, que são justamente
as diretrizes que foram mencionadas acima, respectivamente; e também o
parecer CNE/CP nº2 de 19/02/200225 e Resolução UNESP26 03/2001.
As Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação de Professores em
Licenciatura Plena é um documento que se insere naquele contexto de

24

O parecer CNE/CP nº009/2001, foi efetivamente instituído pela resolução CNE/CP 1, de 18
de Fevereiro/2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf.
Acesso em 20-09-2016
25

Alguns PPP's citam o parecer marcado, outros citam a própria resolução (gerada a partir do
parecer) CNE/CP nº2 de 19/02/2002: "Institui a duração e a carga horária dos cursos de
licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível
superior". Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf. Acesso em
20-09-2016.
26

UNESP 03/2001: Dispõe sobre os Princípios Norteadores dos Cursos de Graduação no
âmbito
da
UNESP.
Disponível
em:
http://www.ibb.unesp.br/Home/Graduacao/CienciasBiologicasBachareladoLicenciatura/resolucao_unesp_03_01.pdf. Acesso em 20-09-2016
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reestruturação da Educação, comentado na introdução desse trabalho. Após a
implantação da LDB/96, medidas que buscavam a universalização do acesso à
Educação básica foram sendo ancoradas e uma intensa produção de
documentos marcou a primeira década pós LDB. Como é colocado em todos
os documentos de forma geral, o desenvolvimento tecnológico e as novas
demandas do mercado, incentivaram o investimento em educação, na busca
de um profissional capacitado e apto a enfrentar tais desafios. Como consta no
próprio parecer:
A proposta de diretrizes nacionais para a formação de
professores para a educação básica brasileira busca também
construir sintonia entre a formação de professores, os
princípios prescritos pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional/LDBEN, as normas instituídas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil, para
o ensino fundamental e para o ensino médio, e suas
modalidades, bem como as recomendações constantes dos
Parâmetros e Referenciais Curriculares para a educação
básica elaborados pelo Ministério da Educação (BRASIL,
2001b, p.5).

Além da eminente intenção de diálogo com esses documentos já
lançados na época, as Diretrizes de formação de professores caminham na
importante direção de busca da identidade própria para os cursos de
Licenciaturas, encarados naquele momento, como "complemento" do curso de
bacharelado. Assim sendo, "a Licenciatura ganhou, como determina a nova
legislação, terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado,
constituindo-se em um projeto específico" (BRASIL, 2001b, p.6). Ou seja,
esperava-se das instituições ofertantes de Licenciatura, o rompimento em seus
currículos com o modelo conhecido como "3+1", que consistia na formação
específica na área por um período de três anos e uma "complementação
pedagógica" para o exercício do magistério de apenas um ano. Esse modelo
ficou marcado pelas fortes críticas que recebeu em relação à qualidade
oferecida para a formação docente. Isso se deu, não somente pela insuficiente
carga horária destinada à temática didático-pedagógica, mas também pela
pouca articulação entre esses conteúdos e os relacionados à área específica
de formação.
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No entanto, o desafio de mudar o status do curso de Licenciatura dentro
das próprias universidades não era algo simples. O próprio documento aponta
para um histórico de inferioridade, quando se comparado ao bacharelado.
As questões a serem enfrentadas na formação são históricas.
No caso da formação nos cursos de licenciatura, em seus
moldes tradicionais, a ênfase está contida na formação nos
conteúdos da área, onde o bacharelado surge como a opção
natural que possibilitaria, como apêndice, também, o diploma
de licenciado. Neste sentido, nos cursos existentes, é a
atuação do físico, do historiador, do biólogo, por exemplo, que
ganha importância, sendo que a atuação destes como
“licenciados” torna-se residual e é vista, dentro dos muros da
universidade, como “inferior”, em meio à complexidade dos
conteúdos da “área”, passando muito mais como atividade
“vocacional” ou que permitiria grande dose de improviso e
autoformulação do “jeito de dar aula” (BRASIL, 2001b, p. 16).

As desconexões dos conteúdos ensinados ao longo dos cursos de
Licenciatura eram visíveis. Em outro excerto o mesmo documento salienta:
Nos cursos de formação de professores, a concepção
dominante, conforme já mencionada, segmenta o curso em
dois polos isolados entre si: um caracteriza o trabalho na sala
de aula e o outro, caracteriza as atividades de estágio. O
primeiro polo supervaloriza os conhecimentos teóricos,
acadêmicos, desprezando as práticas como importante fonte
de conteúdos da formação. Existe uma visão aplicacionista das
teorias. O segundo polo, supervaloriza o fazer pedagógico,
desprezando a dimensão teórica dos conhecimentos como
instrumento de seleção e análise contextual das práticas
(BRASIL, 2001b, p.22).

Nesse cenário, os campi da UNESP se movimentaram na adequação a
esse e outros documentos, já mencionados acima. Com base no artigo 6º da
Resolução UNESP de cursos de graduação, a universidade recomenda que os
cursos iguais, de diferentes Campi, possuam um núcleo comum, mas
respeitando as peculiaridades inerentes ao contexto histórico de cada local
(UNESP, 2001). Cabe destacar, que no ano de publicação dessa resolução, os
únicos cursos que ainda não haviam sido abertos eram os dos campi de Ilha
Solteira e Guaratinguetá, ambos iniciados em 200227. Com isso, cada curso de

27

Disponível em: http://www2.feg.unesp.br/#!/graduacao/matematica/apresentacao/
http://www.feis.unesp.br/#!/graduacao/cursos/. Acesso em 20-09-2016
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Licenciatura em Matemática da referida universidade elaborou seu próprio
PPP, demarcando nele muitas de suas perspectivas e filosofias próprias.
O Projeto Político Pedagógico do campus de Ilha Solteira, que oferece o
curso de Matemática, apenas na categoria de Licenciatura, respeita as
distinções entre os cursos dessa modalidade e bacharelado. No entanto, se
prevê no documento, que o curso de Licenciatura em Matemática aborde os
conceitos de maneira bastante aprofundada, mesmo sabendo que os
ingressantes desse curso, por vezes apresentem consideráveis déficits
advindos do Ensino Médio. O texto lembra ainda, que se preocupa e se
responsabiliza para que esse problema não gere altos níveis de reprovação
e/ou evasão (UNESP, 2008). Assim sendo, sua matriz curricular propõe que as
disciplinas iniciais tenham o cuidado de discorrer de conceitos fundamentais do
Ensino Médio, desenvolvendo de forma natural o aprofundamento dos
conteúdos.
Os PPP's estudados mostram-se também empenhados em formar um
profissional que tenha domínio do uso das tecnologias, capaz de enfrentar os
desafios do mercado de trabalho frente às demandas da modernidade. O PPP
de Ilha Solteira faz várias menções a essa questão em seu documento, por
exemplo:
Pretende-se alcançar tais objetivos apresentando, durante o
desenvolvimento das disciplinas, softwares adequados aos
seus conteúdos, ou simplesmente com o oferecimento de
disciplinas optativas cujo conteúdo programático contemple o
uso de um software específico (UNESP, 2008).

O curso do campus Guaratinguetá apresenta a mesma questão e a
considera como importante elemento no desenvolvimento do professor de
Matemática. Dessa forma, o documento trata o assunto como um dos objetivos
centrais de sua Licenciatura, ilustrando genericamente a postura adotada pelo
curso: "expondo o aluno a situações típicas da atuação profissional ao longo de
todo o curso através do estímulo de uso da tecnologia da informação, de
metodologias estratégicas e materiais de apoio inovador" (UNESP, 2004, p.10).
Todos os campi preveem que essas atividades sejam desenvolvidas em locais
apropriados, sendo esses Laboratórios de Ensino de Matemática, Informática
voltados especificamente para a Matemática, Laboratório de Ensino de
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Ciências Exatas, de Tecnologia e Educação, Laboratório de Ensino de Física
dentre outros espaços de desenvolvimento da aprendizagem docente
oferecidos pela Universidade (UNESP, 2004, 2006, 2008, 2015a, 2015b).
O campus de Rio Claro, que oferece os cursos de Matemática em
Bacharelado e Licenciatura, apresenta um PPP único para ambas às
modalidades. Segundo o próprio documento isso é feito de forma intencional
para melhor orientação dos candidatos interessados em ingressar nessa área,
que muitas vezes não conhecem a distinção entre os cursos. O documento faz
as seguintes caracterizações:
A licenciatura visa formar o profissional para atuar no mercado
de trabalho, imediatamente após a conclusão do curso. O
bacharelado é o curso inicial da carreira de matemático cuja
formação exige o prolongamento no mestrado, no doutorado e
em atividades de pesquisa. O mercado de trabalho é,
geralmente, à docência em terceiro grau, iniciada, em geral,
após o mestrado (UNESP, 2006, p.5 e 6).

São essas informações preliminares importantes, que estão em
consonância também, com as Diretrizes Curriculares dos Cursos de
Matemática.
Os cursos de Bacharelado em Matemática existem para
preparar profissionais para a carreira de ensino superior e
pesquisa, enquanto os cursos de Licenciatura em Matemática
têm como objetivo principal a formação de professores para a
educação básica. (BRASIL, 2001c, p.1)

Esses trechos sugerem que o curso em nível de Bacharelado tenha
conteúdos inerentes a área, mais aprofundados, demandando dessa forma
maior tempo de investimento na formação, antes da inserção no mercado de
trabalho.
O PPP do campus de Rio Claro lembra ainda, que cada modalidade
possui metodologias próprias. Dessa forma, não havendo a necessidade de
escolha da carreira no ingresso e sim no decorrer do curso, recomenda-se que
o aluno conheça os diferentes processos de aprendizagem (dentre as duas
categorias), nos primeiros anos da graduação, para só depois o desígnio por
definitivo pelo Bacharelado ou Licenciatura (UNESP, 2006). Com essas
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especificações, tal PPP tem a eminente preocupação de que essas distinções
não sejam interpretadas de forma simplista. Isto é:
Nem mesmo para a licenciatura é justo ou natural ter em vista
apenas uma preparação básica para o Ensino Fundamental e
Médio. Também pensar no bacharel como futuro pesquisador
em Matemática é manifestadamente deslocado, já que na
maioria dos casos ele atua também como professor de terceiro
grau. Finalmente, considerar que apenas a Matemática deva
ser a preocupação maior é propositadamente esquecer as
vicissitudes que o sistema oferece às vocações e às
dificuldades que o esquema apresenta às mudanças de
caminho (UNESP, 2006, p.8).

Essas considerações vão ao encontro daquilo que as Diretrizes de
formação de Professores chamam de pedagogismo e conteudismo, à medida
que muitos cursos de Licenciatura, ora priorizam a transposição de didática,
esquecendo-se do conteúdo matemático em si, ora, apresentam caráter
predominantemente conteudista (BRASIL, 2001b). Dessa forma, o PPP traz a
mensagem que uma formação não exclui necessariamente os sentidos da
outra, indicando um equilíbrio entre as concepções de formação e núcleo
comum de desenvolvimento do pensamento matemático abstrato, para em
seguida, haver um maior investimento na carreira pretendida.
Com o debate sobre o parecer das Diretrizes para formação de
professores e, sobretudo, com sua implementação, novos documentos vão
sendo produzidos e colocados em discussão. Isso representa a continuidade
de um momento importante para os cursos de Licenciatura, que vão
conseguindo construir uma identidade própria, com moldes que buscam uma
maior interação entre teoria e prática na formação docente e apontando os
seus devidos distanciamentos em relação aos cursos de bacharelado.
Posteriormente, esses documentos foram se constituindo objeto de estudos de
educadores que procuravam debater se esses eram de fato o caminho, para
uma formação docente de qualidade (DINIZ-PEREIRA, 2011; NETO e SILVA,
2014). Embora concordemos com esses pareceres e resoluções em alguns
aspectos parecem-nos que não representam integralmente o ideal para um
curso de Licenciatura. Neste trabalho os avaliamos, como um passo inicial para
a superação (ou início dela) de um modelo que não valorizava a prática
docente e traz empoderamento para os cursos de formação de professores.
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Evidentemente, cabem discussões posteriores a esse avanço, mas que não
serão investidas nesse momento. Isto posto, analisamos a Resolução CNE/CP
nº2, de forma positiva. Tal documento procura estabelecer a carga horária
mínima necessária para os cursos de formação de professores. O seu artigo
1º, traz:
A carga horária dos cursos de Formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura,
de graduação plena, será efetivada mediante a integralização
de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a
articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos
pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes
comuns:
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente
curricular, vivenciadas ao longo do curso;
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular
supervisionado a partir do início da segunda metade do curso;
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos
curriculares de natureza científico-cultural;
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades
acadêmico-científico-culturais (BRASIL, 2002, p.1).

Os cursos de Licenciatura da UNESP, no que lhes concerne,
reestruturam seus PPP's também considerando tais pontos. No tocante a carga
horária de estágio (400 horas), carga das atividades-acadêmico-científicoculturais (200 horas) e por fim, a carga referente ao conteúdo teórico em sala
de aula (1800 horas), não trouxeram problemas para os cursos, que
conseguiram de forma bastante razoável adequar seus currículos nesse
sentido. Entretanto, o que seria a tal Prática como Componente Curricular,
causou dúvidas em relação a sua adequação, não só na UNESP, mas em
várias universidades que ofereciam cursos de Licenciatura em todo o Brasil
(NETO e SILVA, 2014). Esse conceito trazia ambiguidades e, diga-se de
passagem, muitas instituições privadas se apropriaram dele de forma
proveitosa, assim como, conseguiram acomodar suas propostas curriculares
em cursos de três anos, relativizando igualmente as horas de estágio curricular,
como comenta Fiorentini (2007) em seu artigo.
Em relação aos campi da UNESP estudados nesse trabalho, as
significações em relação a Prática como Componente Curricular foram
bastante próximas entre os diferentes cursos. Elas foram inseridas de forma
estratégica, em determinadas cadeiras do núcleo básico, visando uma
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correspondência com as disciplinas de cunho didático-pedagógico, bem como,
com as relacionadas ao estágio, de modo a tentar desenvolvê-las, já com a
perspectiva da prática docente. Os PPP's caminhando na mesma direção,
apontam:
De modo a atender a Resolução CNE/CP 01/2002, no que se
refere às 400 horas de prática, como componente curricular,
vivenciadas ao longo do curso, estas constituirão parte de
algumas disciplinas de conteúdo científico e pedagógico da
estrutura curricular. Assim, não ficará reduzida a um espaço
isolado a desarticulado do restante do curso (UNESP, 2015b,
p.40).
O Projeto Pedagógico do curso de licenciatura em Matemática,
da UNESP de Ilha Solteira, incorpora as alterações definidas
pela legislação estabelecida pelo Conselho Nacional de
Educação para os cursos de licenciatura, respeitando as
especificidades do curso de Matemática, estruturando-se em
normas que tornam viável a sua operacionalização prática.
Desse modo, a prática como componente curricular será
desenvolvida ao longo do curso de licenciatura em Matemática,
configurando-se como componentes curriculares distribuídas
nos oito semestres (UNESP, 2008, p. 12 e 13).
Prática - totalizando 400 (quatrocentas) horas - como parte da
carga horária nas áreas ou disciplinas constituintes dos
componentes curriculares. Esta prática como componente
curricular, não ficará somente restrita às disciplinas
pedagógicas, mas será atendida através dos conteúdos
programáticos de algumas disciplinas especificamente
adequadas para isto, como consta sob a forma de horas
presenciais na grade curricular [...] (UNESP, 2004, p.13).
A Prática como Componente Curricular (PCC) procura articular
três dimensões da formação do professor de matemática:
formação em educação, formação em matemática e formação
em educação matemática. A PCC está presente em todos os
anos do curso, mais especificamente nessas disciplinas, por
meio de atividades que englobem os conteúdos específicos e
uma reflexão em como deverá ser abordado nas aulas de
matemática do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, objetos
do professor em formação (UNESP, 2015a, p. 35 e 36).
O Conselho de Curso de Graduação em Matemática do IGCE,
UNESP, campus de Rio Claro, entende que o total de horas de
prática como componente curricular deve estar relacionado
com a parte teórica do curso e, portanto, constituirão parte de
algumas disciplinas de conteúdo científico e/ou pedagógico da
grade (UNESP, 2006, p.50).
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Como já comentado, antes dessas resoluções o modelo vigente "3+1"
oferecia uma formação que desvinculava a prática docente com o conteúdo
especifico de Matemática. A tentativa dessa legislação é justamente quebrar tal
paradigma, apresentando diálogo entre os saberes inerentes aos cursos de
Licenciatura. Dessa forma, as Licenciaturas que de modo geral tinham como
característica oferecer disciplinas didático-pedagógico apenas no último ano,
passam a partir desse momento, de ter a obrigação de distribui-las ao longo do
curso. Bacharelado e Licenciatura nesse sentido, obviamente possuem um
núcleo de conteúdos em comum, que passa pelos campos do Cálculo
Diferencial e Integral e Álgebra Linear, por exemplo. Contudo, o que seria
aprofundado no Bacharelado (Análise, Álgebra e Geometria), deverá em a
Licenciatura ser tratado como Fundamentos de cada uma dessas disciplinas,
procurando o diálogo com conteúdos de Ciências da Educação, História e
Filosofia das Ciências e Matemática (BRASIL, 2001c).
O Projeto Político Pedagógico que mais nos chamou atenção, foi o do
campus Bauru, que além do esforço de incorporar todas as legislações sobre
as Diretrizes discutidas ao longo desse texto, também elaborou seu documento
embasando-se Deliberação CEE Nº 111/2012, alterada pela Deliberação CEE
Nº 126/2012 (BRASIL, 2014). Essa deliberação de todas as semelhanças com
as demais diretrizes apresenta em um de seus artigos:
Art. 8º - Os cursos para a formação de professores dos anos
finais do ensino fundamental e do ensino médio deverão
dedicar, no mínimo, 30% da carga horária total à formação
didático pedagógica, além do estágio supervisionado e das
atividades científico-culturais que contemplarão um sólido
domínio dos conteúdos das disciplinas, objetos de ensino do
futuro docente (BRASIL, 2014, p.3).

Nesse documento, o termo Prática como Componente Curricular não
aparece explicitamente em seu texto e, dessa forma os elaboradores do PPP
do campus de Bauru, não compreenderam que essa Prática poderia estar
contemplada nos 30% da carga horária total à formação didático-pedagógica,
citada acima. Desse modo, existe na estrutura curricular a distinção para cada
um dos segmentos: "O Curso possui carga horária total de 2.895 horas, sendo
2.280 horas em disciplinas, 405 horas em estágio curricular obrigatório e 210
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horas em atividades acadêmico-científico-culturais" (UNESP, 2015a, p.11).
Para Prática como Componente Curricular são dedicados 400 horas das 2.280
explicitadas.
Para atender a porcentagem referente à formação didático-pedagógica,
o colegiado do curso resolveu reestruturar algumas disciplinas que já existiam
anteriormente, a fim de cumprir a determinação da legislação estadual:
Cumpre lembrar que, algumas delas, são de conteúdos
específicos matemáticos. No entanto, nestas disciplinas, ao
serem abordados os conteúdos, também serão discutidas
metodologias e procedimentos visando à instrumentalização da
prática do (futuro) professor da escola básica (UNESP, 2015a,
p.27).

Sendo assim, dentre os PPP's estudados, percebe-se que a licenciatura
em Matemática do campus de Bauru é o que apresenta o currículo que mais
concede espaço para os conteúdos didático-pedagógico:
[...] propondo um PPP para o Curso de Licenciatura em
Matemática que propicia a formação do Professor de
Matemática para as séries finais do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio. Além disso, o Curso de Bauru mantém sua
tradição de oferecimento de várias disciplinas de formação
específica do Professor de Matemática, que ocorrem na grade,
desde o primeiro semestre do Curso, o que é um aspecto
histórico deste Curso (UNESP, 2015a, p.43).

Parece, então, que esse cuidado com o trato na formação docente existe
antes mesmo da exigência dos documentos advindos do MEC e do Conselho
Estadual de Educação. Dada todas essas peculiaridades, o curso prevê a
formação de um profissional docente capacitado e apto a contribuir nas
mudanças necessárias na Educação. A Licenciatura de Bauru, frente às
exigências regimentais, dividiria suas disciplinas em três eixos: Formação em
Matemática, Formação em Educação e Formação em Educação Matemática
(UNESP, 2015a).
A análise desses PPP's foi um importante passo em nossa pesquisa.
Sabemos agora, de onde vem os nossos narradores, que são os protagonistas
desse trabalho e que certamente trarão em suas narrativas, as marcas
identitárias

da

sua

instituição

de

origem.

Foi

possível

notar

que

71

independentemente do campus que se trata, é nítida a preocupação com
qualidade da formação de seus professores.
O convite agora é ouvir os licenciandos/licenciados da UNESP que
contarão um pouco de suas histórias nas Universidades Portuguesas e nos
aconselharão de diferentes modos sobre a formação do professor de
Matemática e sobre o espectro no qual ela está inserida.

3.1 Apresentação das mônadas
Apresentamos a seguir, como mônadas, as narrativas dos quatro
sujeitos participantes da pesquisa, não somente sobre o processo de
intercâmbio, mas também sobre sua história com a Matemática, sobre as
pretensões acerca da carreira docente.

As narrativas da Professora Quinta da Regaleira (PQR)
Mônada 1 - PQR
"Isso é mágico"
Eu gosto muito de Matemática Aplicada e vários professores desde o Ensino
Fundamental me influenciaram. Talvez eu não estivesse aqui, se eu não
tivesse visto que a Matemática era legal naquele ponto, lá na sétima, oitava
série. Eu também gostava de Biologia, então poderia ter ido para outro
caminho, completamente diferente. Mas alguém falou: “Olha só, isso é
mágico!”. E isso foi bem legal.
Mônada 2 - PQR
Estímulo
Logo que saiu o processo seletivo para o intercâmbio, que saiu toda a
documentação, a propaganda do curso que estava aberto, todos ficamos
empolgados. Imagina? Um intercâmbio... então fomos nos inscrever. E aí, me
veio um sentimento especial, pois, meu avô é descendente de português, então
foi como se fosse um estímulo a mais. Outro estímulo é que a gente sabe que
a Educação no Brasil, mesmo a de nível superior, não é ainda a ideal. Os
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outros países têm um conceito muito melhor, uma avaliação muito melhor na
Educação do que a gente. Então, ia ser profissionalmente e pessoalmente algo
que ia acrescentar bastante. E de fato, acrescentou e contribuiu muito.
Mônada 3 - PQR
O mundo é tão grande
O Intercâmbio me fez querer motivar a criançada a estudar. Eles têm uma
visão fechada, limitada da vida, e o mundo é tão grande! Cheguei a falar:
"Gente, vocês estão achando que é só isso? Que o mundo é só isso aqui?" E
alguns deles respondem algo do tipo: “Mas o meu pai é padeiro, eu vou ser
padeiro também. Não tem porque eu estar fazendo isso, estar aqui estudando”.
Não é bem assim, minha mãe plantou algodão, trabalhou na roça, e olha aonde
eu cheguei? O que conheci... poxa vida, eles não podem pensar assim!
Mônada 4 - PQR
Matérias pedagógicas de lá
Tivemos matérias pedagógicas, uma grade particular para os alunos que
estavam vindo do Brasil, com matérias como Psicologia da Educação, Didática,
Teoria de Ensino, toda a história de conceitos educacionais, História da
Matemática. Essas matérias eram voltadas mesmo para a nossa formação em
Licenciatura (do Brasil). Particularmente, gostei muito de ter feito lá. Foi melhor
do que se eu tivesse deixado para acompanhar só aqui. Quando eu voltei, tive
que fazer algumas dessas matérias de novo. Tive que fazer os estágios. Lá em
Portugal não se frequenta tanto a escola como aqui no Brasil. Só que mesmo
não tendo essa frequência tão grande dentro de uma instituição, com essas
matérias que foram propostas, aprendíamos coisas como montar uma grade
curricular, os planos escolares, teorias educacionais. Esses conteúdos foram
dados de um jeito que eu absorvi muito melhor, que aproveitei muito mais. E
isso foi muito válido para mim, pois, mesmo eu tendo feito muitas, muitas
disciplinas pedagógicas, quando voltei para o Brasil, só teve uma, em que a
professora foi tão detalhista como os professores de lá foram comigo, para
montar uma grade bem-feita, com um bom conteúdo e fazer todo o plano
curricular bem feito, bem estruturado. Então se eu não tivesse feito essa
matéria, me sentiria perdida no primeiro dia de aula numa escola.
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Mônada 5 - PQR
Nível de abstração
O nível de abstração deles, em algumas coisas, é um pouco diferente do
nosso, eles trabalham o conteúdo de forma distinta. O ciclo deles desde o liceu,
que é o nosso colegial, também é diferente. Então tinham conteúdos que nós
brasileiros íamos muito bem. E tinham outras matérias que precisávamos
utilizar de todos os recursos possíveis para conseguir aprovação. Agora que
estou no mestrado e meu nível de abstração matemática melhorou, acredito
que se eu fosse para Portugal hoje, acabaria aproveitando melhor os
conteúdos.
Mônada 6 - PQR
A gente se adapta
O intercâmbio ajudou muito no crescimento pessoal. Contribuiu no que diz
respeito à parte educacional, pois, lá se estuda a teoria de uma maneira mais
sofisticada, mais detalhada, mais teórica por assim se dizer. E como o ensino
básico é distinto entre os países, chegamos a Portugal meio "perdidos", mas a
gente se adapta. Seria essa palavra!

Mônada 7 - PQR
Teoria e Prática
Eu estudei muito! Foi muito difícil para mim. Se fosse para exemplificar, quanto
mais teórico, quanto mais teoria você tiver que saber para fazer a disciplina,
mais difícil ela vai ser, lá em Portugal. E aqui, a gente já tem uma análise um
pouco mais prática, eu acho. Eles são muito rigorosos com sua relação na
escrita e nas demonstrações. Eles cobram muito e como não temos esse
costume de escrever bem, de ser detalhista, acaba dificultando bastante. As
matérias que são mais práticas, a gente consegue ir um pouco melhor.
Mônada 8 - PQR
Não é motivador
Depois que voltei do intercâmbio, fui fazer estágio. E durante os estágios,
somos obrigados a dar algumas aulas também, como professor mesmo, tomar
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frente de uma sala de aula. E por essa via, eu também dei bastante aula já. Eu
já montei plano de aula e fiz atividade, corrigimos na lousa... tinha uma turma
que era muito grande numa das escolas que eu fiz estágio, tinha uns 40
alunos. Não era fácil! E eu vou ser sincera, não é motivador continuar como
professora de matemática, quando você enfrenta uma sala de 40 alunos, um
oitavo ano.
Mônada 9 - PQR
Não acho errado
Lá você se forma em Matemática apenas. E aí, para ter o grau de professor,
você tem que fazer mais um mestrado na educação. Para poder lecionar numa
escola portuguesa, é necessário ter o mestrado em ensino de Matemática. Não
acho errado, acho que seria bem proveitoso, na verdade. Porque se você quer
seguir outra área, você se especializa em outra área, ou se você quer continuar
na Educação, estuda mais dois anos. Eu achei o sistema legal e consistente na
sua base de formação.

Mônada 10- PQR
Depois dos brasileiros
A professora de Análise comentou conosco algumas vezes, que depois da
primeira turma do PLI, o contato com professor e aluno lá, na Universidade de
Coimbra, mudou muito. Eles ficaram muito mais próximos. Era aquela coisa:
professor entrou, deu aula, saiu. Tem o horário de atendimento, vai lá e tira a
sua dúvida. Já nós, nós somos brasileiros! Gostamos de conversar, trocar uma
ideia, tomar um café. Ou seja, acabava a aula e ficávamos ali, fazíamos uma
roda em torno do professor... E os alunos portugueses também começaram a
fazer isso. Um dia ela nos falou: “Nossa, não tinha isso, não existia isso aqui
em Coimbra! Só depois que os brasileiros começaram a passar por aqui, que
nós nos tornamos uma espécie de família!".
Mônada 11- PQR
Proveitoso
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Lá eu tinha aula todos os dias, em vários períodos. E a gente ainda arranjava
tempo para estudar e frequentar o atendimento que os professores ofereciam.
Era puxado, mas acabávamos aprendendo e no fim dava tudo certo. Então,
não achei impossível, achei proveitoso para nossa formação.
Mônada 12- PQR
Gostamos muito das disciplinas
Quanto às matérias que a gente fez em Portugal, as que eram referentes ao
conteúdo didático-pedagógico, que correspondem a licenciatura para gente, eu
achei que elas foram muito válidas e bem pensadas por parte do projeto da
UNESP. Honestamente, não eram as matérias que a gente mais gostava, mas
agora, eu sei que essas disciplinas fizeram muita diferença. Elas tinham o
essencial que precisávamos para tecer relações com as teorias educacionais.
E no final gostamos muito dessas disciplinas, o que foi um avanço, pois nós
matemáticos não gostamos muito de ler.

As narrativas da Professora Ria de Aveiro (PRA)
Mônada 13 - (PRA)
Ela era muito boa
Lá eu tive professores maravilhosos. Por exemplo, tínhamos uma professora
que fazia tudo de cabeça: qualquer demonstração, qualquer cálculo. Nossa,
éramos fãs dela! Ela conseguia demonstrar um teorema de "nove passos" e ia
fazendo tudo de cabeça. Ficamos admirados com todo aquele repertório, com
todo aquele conhecimento matemático. Ela era uma inspiração. Ela era muito
boa! Muito boa mesmo!
Mônada 14 - (PRA)
Licenciatura, mas é como se fosse Bacharelado!
Licenciatura em Matemática em Portugal, não é como a Licenciatura do Brasil.
O curso tem duração de três anos. E lá, o curso de licenciatura não tem
matérias didático-pedagógicas, como aqui no Brasil. Para a gente é como se
fosse o bacharelado daqui! O Licenciado em Matemática Português, que queira
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ir para a educação, que queira ser professor, tem que obrigatoriamente fazer o
curso de Mestrado em Ensino.
Mônada 15 - (PRA)
O sistema... é diferente
Eu não fui a nenhuma escola portuguesa, mas vi que o sistema de entrar na
universidade de lá, é diferente. Por exemplo, eles não são medidos só por um
vestibular. As matérias deles durante o período escolar são direcionadas a
carreira que eles pretendem ingressar. Se o estudante deseja fazer
Matemática, antes de ingressar na faculdade ele irá fazer alguns conteúdos
que estão relacionados a esse curso. Tópicos do curso já são introduzidos,
como: Demonstração por Indução Finita, Limite, Derivadas... Tanto é que no
primeiro ano da Licenciatura em Matemática de lá, eles já veem parte da nossa
Análise Real. Geometria também é no primeiro ano, aquelas matérias que
exigem um raciocínio mais abstrato. Teoria dos Números, no primeiro ano.
Então, eu achei isso bem legal! Bem interessante essa grade curricular deles...
E eles são preparados para isso. Já os alunos que saem da escola pública
brasileira, apresentam uma defasagem mesmo. E o governo parece ter a
intenção de querer consertar esses problemas no Ensino Superior e não no
Ensino Básico.
Mônada 16 - (PRA)
Compromisso com o Brasil
Tínhamos também uma coordenadora lá em Portugal, que era a responsável
em acompanhar nosso rendimento na Universidade, acompanhar se tudo
estava indo bem. Ela sempre nos falava: “Vocês têm que apertar o pé! Tem
que se dedicarem ao máximo, porque vocês têm um compromisso com o
Brasil!". Essa professora era sempre muito presente! Por exemplo, se ela
percebesse que tinha algum aluno que já não estava muito empenhado, já
chamava

para conversar.

Sem maltratar

ninguém, ela explicava

do

compromisso firmado entre os países e, procurava conscientizar os alunos
para que o comprometimento com o programa não fosse esquecido ou
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abalado. Pelo menos essa nossa Coordenadora, ela foi muito responsável
quanto a isso.
Mônada 17 - (PRA)
Orgulho de fazer Matemática
Eu percebi indo para Portugal que eles têm um tratamento diferente com a
Licenciatura em Matemática, eles valorizam mais esse curso lá. Aqui no Brasil,
por exemplo, a maioria dos alunos da Matemática são aqueles que não
conseguiram passar em engenharia, segundo o que ouço deles próprios.
Grande parte assume isso, que a Matemática não era sua primeira opção. Já
em Portugal, não é assim! Os alunos são valorizados e não são discriminados
por fazerem matemática. E eu achei isso muito interessante! Eu percebi que o
curso de lá, tem alunos que são muito, muito bons! E eles também têm um
tratamento diferente, com a Matemática, com o curso. Os alunos portugueses
gostam mesmo, vivenciam aquilo, se dedicam ao máximo. Parecem ter muito
orgulho e satisfação por fazerem aquele curso. Sinto que alguns alunos daqui
do Brasil não são assim. Eles simplesmente adotam o discurso de não ter tido
outra escolha e, por isso estão no curso de Licenciatura em Matemática.
Mônada 18 - (PRA)
Aulas práticas e teóricas
Da faculdade portuguesa, eu gostei muito! Apesar da rotina intensa, eu gostava
bastante da divisão de aulas deles, que era uma divisão entre aulas práticas e
teóricas. Fazíamos uma parte de teoria de manhã por exemplo, e no período
da tarde, eles davam duas horas de prática e você podia tirar dúvidas com o
professor, resolver exercícios... isso eu achava bastante interessante, porque
no Brasil, pelo menos na minha faculdade, não tinha muito, a não ser algumas
aulas de revisão. Em síntese, aqui no Brasil o professor fazia uma aula teórica,
passava as teorias e nós sozinhos, que tínhamos que resolver exercícios fora
do horário de aula. Mas fazer os exercícios com o professor na sala, até então
era novidade!
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Mônada 19 - (PRA)
Estudamos por tanto tempo, para...
Eu quero tentar ingressar no Doutorado. Eu imagino que deve ser muito legal
dar aula na escola básica, mas sabemos que a questão do salário é muito
difícil por lá. Eu concordo quando as pessoas dizem que é preciso "ter amor no
que se faz". Porém estudamos por tanto tempo, para depois não podermos dar
algo melhor para nossos pais? Não podermos ter um plano de saúde? Não
podermos ter nada?
Mônada 20 - (PRA)
Compromisso com o PLI
Eu me lembro que teve algumas disciplinas, que a professora, os
coordenadores do departamento da Universidade de Coimbra, eles trocaram
de horário por causa de nós, intercambistas. Por exemplo, no caso de duas
matérias que os alunos brasileiros precisavam fazer, fossem oferecidas no
mesmo horário. E como tinha aluno brasileiro que precisava fazer aquela
matéria e precisava também fazer a matéria pedagógica, eles faziam a troca de
horários para que o aluno brasileiro pudesse fazer as duas disciplinas. Eu achei
bem interessante, bem legal mesmo! Mostrando um compromisso com o
acordo estabelecido pelo PLI.
Mônada 21 - (PRA)
Desmotivados
Nunca dei aula na escola, somente no estágio e fiquei muito impressionada
quando voltei, porque dá para perceber que os alunos estão totalmente
desmotivados. Pelo menos nas escolas em que fiz o estágio, fiquei com essa
sensação. Eu achava muito legal, fazer o estágio na 5ª e 6ª série. Adorava os
dias que eu visitava essas salas, porque eles tinham dificuldade, mas eles
queriam aprender ainda. Eu oferecia ajuda e eles tentavam, se esforçavam...
Mas com o passar dos anos, até chegarem ao Ensino Médio, parece que a
desmotivação aumenta.
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Mônada 22 - (PRA)
Todas as condições
A Universidade tinha uma biblioteca dentro da faculdade, que tinha livros só de
Matemática, de todos os conteúdos. Todos os livros que precisávamos tinha lá.
Era normal para emprestar, que nem é aqui no Brasil mesmo. Tínhamos uma
cota de cópias também que podíamos usar, tinha sala de estudos se
precisasse. Se falássemos que precisávamos estudar, caso não tivesse uma
sala disponível, eles liberavam para a gente. Não tinha problema, não. Nunca
tivemos problema mesmo! Os professores sempre foram bem atenciosos.
Tínhamos todas as condições para estudar...
Mônada 23 - (PRA)
Eu fazia muitos exames28
Sobre a faculdade, deixa eu me lembrar... eu fazia muitos exames... porque eu
achava a faculdade (de Portugal) difícil. No primeiro semestre era aquela coisa
de adaptação, entende? Em Ilha Solteira, eu não era uma excelente aluna, mas
sempre estava na média. Aí fazia prova, percebia que tinha ido mal na prova,
ficava um pouco apreensiva. Mas nunca nenhum professor, vinha nos falar
algo de ruim ou falar que éramos maus alunos! Pelo contrário, eles elogiavam e
incentivavam muito os alunos do Brasil. Nunca senti nenhum menosprezo por
sermos brasileiros.

As narrativas do Professor Rio Douro (PRD)
Mônada 24 - (PRD)
Cabedal de Ensino
O ensino de lá (Portugal), tanto fundamental quanto médio é muito bom, muito
bom mesmo. E aqui, principalmente se tratando de Matemática na educação
básica, sabemos que se vê pouco. Aqui no Brasil, em nossa universidade,
passamos um ano relembrando alguns conceitos da matemática que
precisaríamos para usar em cálculo. E lá não é assim! Como eles já viam
28

Ela se referia nesse caso, a exames de recuperação final de notas, oferecidos pouco antes
do encerramento definitivo da disciplina, como uma segunda chance para aprovação do aluno.
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Limite, Derivada, Integral no ensino médio, ao chegar na faculdade, reviam os
conceitos básicos e os professores já passavam exercícios. Em seguida,
começavam a aprofundar aquele assunto. O primeiro semestre foi bem difícil,
porque eu ainda estava acostumado com o ritmo daqui do Brasil. E era
totalmente diferente. Lá éramos obrigados a estudar praticamente todo dia.
Mas era algo bom, pois engrandeceu o nosso cabedal de ensino, que evolui
mesmo.

Mônada 25 - (PRD)
Nível de Ensino
Assim que chegamos à Braga, fomos até a faculdade para conhecê-la. Nossa,
fiquei encantado com aquela universidade, com o tamanho que era! E quando
começaram as aulas, também fiquei impressionado com a qualidade do ensino.
Então, quando as aulas se iniciaram eu achei também que o nível lá era muito
alto. Aqui no Brasil eu já achava o nível de ensino da faculdade bem alto, mas
lá era uma coisa impressionante.

Mônada 26 - (PRD)
Cálculo
No primeiro semestre foi bem complicado para mim, eu tive muita dificuldade.
Do grupo de estudantes da UNESP, eu era o que precisava fazer mais
matérias diferentes, pois o currículo de Bauru era o mais distinto. Ele tinha uma
preparação de um ano, para só depois entrar na disciplina de Cálculo. E nas
outras UNESP's, eles tinham seis meses de matérias básicas, às vezes nem
tinham e já entravam no Cálculo direto. E pelo fato deles terem feito muita
disciplina pesada, que aqui em Bauru a gente via depois, para eles foi como
relembrar alguns conceitos. No primeiro semestre foi muito complicado, porque
já entrou cálculo direto e eu ainda não tinha visto nada de Cálculo aqui no
Brasil. E lá (Portugal), eles já tinham noção, já tinham visto de uma forma
aprofundada no ensino médio.
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Mônada 27 - (PRD)
Falta do conceito básico
A matéria de Estatística era toda feita num programa computacional. Então,
além de saber o conceito da disciplina, a gente tinha que saber programar para
poder resolver. Isso era o que mais complicava! Tinham professores que
pareciam estar dando aula para o mestrado e doutorado, porque tinham
matérias que eles aprofundavam muito. Não sei também, se aprofundavam de
fato, ou se era a falta do conceito básico, que fazia com que a gente não se
saísse bem na matéria.

Mônada 28 - (PRD)
Atenciosos
Algo que marcou positivamente a minha formação enquanto professor, foi a
respeito dos professores da Universidade de Portugal. Eles são muito
atenciosos! Primeiramente, antes de ir para lá, não só eu, mas o grupo em
geral ficou com um pouco de medo. Tínhamos ouvido várias histórias que os
brasileiros não eram bem-vindos lá, que eles tratavam os brasileiros de forma
diferente. Só que foi totalmente o contrário. Eles nos trataram muito bem, até
melhor do que os próprios alunos portugueses. Uma das coisas que me
impressionou foi o fato de eles terem enorme disposição em mostrar
conhecimento. Sempre no começo de cada aula, eles marcavam um dia da
semana para tirarmos dúvidas, esses eram os horários de atendimento. Íamos
lá nessa data, no dia marcado, e eles estavam dispostos a sanar qualquer
dúvida. E era como fosse uma aula de reforço mesmo. Ao contrário do que
acontece aqui no Brasil, lá eles insistiam muito para irmos nessa aula de
dúvida. Eles sentiam prazer em ensinar a gente e tirar qualquer dúvida, para
que na hora do teste ocorresse tudo bem. Isso foi algo que me marcou
positivamente para quando eu me formar, virar um professor, principalmente,
um professor na universidade, professor acadêmico, que eu possa seguir essa
direção de sempre estar disposto a ensinar o que aprendi.
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Mônada 29 - (PRD)
Formação Cultural
Tem também outro tipo de formação, não a formação acadêmica, mas uma
formação de vida, mais cultural. Por estar na Europa fica tudo mais perto para
se viajar para outra cidade, para outro país. É tudo muito mais acessível. Então
deu para conhecer bastante, muitos países, muitos lugares. Lugares que eu
tinha vontade de ir, mas nunca imaginei que isso fosse acontecer tão cedo. Ou
que fosse acontecer um dia...

As narrativas da Professora Praia da Costa Nova (PPCN)
Mônada 30 - (PPCN)
Professores Especialistas
Existe uma diferença considerável das universidades portuguesas em relação
ao Brasil que eu gostaria de enfatizar. Aqui no Brasil, às vezes, os professores
dão qualquer matéria. Lá em Portugal, o professor que é estudado em
determinada área, só leciona disciplinas com relação direta com essa área, só
"dá aula" nas disciplinas que ele é especialista. Então existe um grande
diferencial nisso. Qualquer conteúdo que você perguntar sobre determinado
assunto, o professor tem domínio. De vez em quando aqui, a gente tem aulas
com professores que não tem tanto domínio assim, e nós alunos, saímos
prejudicados.
Mônada 31 - (PPCN)
Disposta a ajudar
Eu aqui no Brasil era vista como uma boa aluna, uma pessoa que tira nota boa.
Quando eu cheguei a Portugal eu era uma aluna péssima, não tirava nota. Mas
o tratamento que eles tiveram comigo é o que eu tento ter agora com os meus
alunos, de ajudar eles, de auxiliar em todo sentido. Ser uma professora
disposta a ajudar.

83

Mônada 32 - (PPCN)
Dificuldade
Eu senti muita dificuldade! Nós chegamos ao segundo ano do curso de
Licenciatura de Portugal. Então o primeiro ano a gente perdeu em relação aos
portugueses. Apesar de o nosso primeiro ano aqui da UNESP, ter dado
equivalência, não era a mesma coisa. Tem coisas lá que são muito diferentes
em relação ao conteúdo. Por exemplo, as matérias são semestrais, o que é
dado lá em um semestre, vemos em um ano aqui no Brasil. Sentimos essa
diferença. Então, tivemos muita dificuldade. Eu tive que pegar livros, estudar
introduções de conteúdos antes, para poder acompanhar o ritmo dos
portugueses.
Mônada 33 - (PPCN)
Licenciatura mesmo
Lá em Portugal o curso é de licenciatura, mas não tem nada a ver com a
licenciatura daqui. Só que como aqui no Brasil a licenciatura é para dar aula, e
lá para dar aula precisa do mestrado, fomos o único grupo que começou a ter
aula no mestrado também. Então além das aulas normais que seriam na
graduação, que eles chamam de licenciatura, nós tínhamos aula no mestrado
também. Dessa forma, nós tínhamos o diferencial de ter aulas de licenciatura
mesmo.
Mônada 34 - (PPCN)
Evolução
Quando cheguei aqui no Brasil, fui dar aula e percebi como eu estava diferente.
Eu já tinha tido uma experiência como professora no início da faculdade, mas
agora percebi como evolui. Lá em Portugal não tivemos uma experiência tão
grande com a Educação na prática, como em estágios, por exemplo. Aqui
temos as matérias realmente específicas para ensinar, lá não tivemos esse
contato. Mas por outro lado, tivemos contato com a literatura, com artigos,
relatos de experiências bem-sucedidas, tudo isso nas disciplinas no mestrado
de lá, que são na área de Educação. A minha turma teve bastante convívio
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com essas aulas no mestrado, então voltamos com mais domínio. E podemos
entrar numa sala de aula e ensinar.
Mônada 35 - (PPCN)
Contato com os Portugueses
O contato com os alunos também foi muito bom, porque saímos do Brasil com
uma cabeça diferente, chegamos lá com medo, sentávamos no fundo da sala
de aula, com medo de dialogar. Ficamos quietinhos num canto... E aqui o
pessoal nos falava que os portugueses eram chatos, que iam nos tratar mal,
que eles não gostam muito de brasileiros e foi completamente diferente. Eles
que vieram até nós, eles que interagiram conosco. Ofereceram ajuda desde o
início. O tratamento dos alunos conosco foi especial. Faz com que nós também
pensemos no nosso próprio comportamento. Não tiveram nenhum tipo de
preconceito, nem nada.
Mônada 36 - (PPCN)
Cara de bacharelado
Era uma rotina intensa, pois tínhamos aulas de manhã e no período da tarde,
quase todos os dias. Eu nunca tive aula no curso de bacharelado, mas aquela
Licenciatura de Portugal era cara de bacharelado. Os cálculos, teoremas... as
provas cobravam teorema com demonstração.
Mônada 37 - (PPCN)
Religião e Matemática
Sou muito religiosa, então me senti bem em Braga, mas alguns portugueses
achavam isso estranho. Como nós somos da Matemática, eles acham que
somos ateus. Então eles diziam assim: "Nossa, mas você vai à igreja e faz
Matemática?" Eles achavam estranho e a gente acabava levando isso para a
sala de aula também. Era uma forma de conversa nossa também, falar sobre
religião na faculdade, já que eles achavam estranho a gente seguir e, às vezes
muitos achavam legal a gente participar.
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Mônada 38 - (PPCN)
Queremos continuar...
Se o programa tem esse objetivo, eu acho que a minha turma foi uma das que
mais conseguiu atingi-lo, que é o de formar educadores. Apesar de não
querermos voltar para dar aula numa escola pública, pois a maioria quer
continuar estudando, a maioria dos meus amigos quer mestrado, doutorado.
Queremos continuar, queremos ser professores, mas não queremos ficar só na
escola básica.
Mônada 39 - (PPCN)
Tivemos que estudar
Cheguei lá sem ter cursado Álgebra Linear I e a matéria que fazíamos era
geometria diferencial, que tinha muitos conceitos de Álgebra Linear. Então,
fomos obrigados a ter que pegar o livro de Álgebra Linear I e estudar à parte!
Com o professor, com os alunos, para a gente acompanhar a matéria, senão a
gente não conseguia desenvolver. Em relação a isso, os professores nos
ajudavam muito!
Benjamin (2011) afirma que uma característica importante na narrativa é
seu poder imagético. As mônadas são como fragmentos de um caleidoscópio,
que no processo de ressignificação, podem produzir diferentes imagens e
sentidos. No próximo capítulo, passamos a nos dedicar a esse processo de
ressignificação das narrativas tecidas pelos 4 professores de Matemática,
participantes do PLI.
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CAPÍTULO 4: Ressignificação das mônadas: a busca de um
"contexto social mais amplo"
As mônadas trazem histórias de estudantes de licenciaturas em
Matemática no Brasil que viveram experiências significativas em programas de
formação de professores em Portugal. Na perspectiva metodológica da
presente pesquisa, não será nosso intuito categorizar ou classificar tais
narrativas, mas sim, investir num processo de ressignificação que coloque em
diálogo as diferentes experiências e suas sensibilidades (BENJAMIN, 2011).
Recuperamos a questão de investigação que norteia a presente
dissertação: “Qual a compreensão de currículo de Licenciatura em Matemática
de estudantes brasileiros participantes do PLI, diante da experiência de
formação docente em Portugal?" e procuramos lidar com as narrativas na
relação com uma concepção de currículo narrativo como proposta em Goodson
(2007). Para ele, a aprendizagem narrativa traz a possibilidade de:
“aprender a ser um ser social em um determinado
ambiente”, aprender sobre si mesmo como pessoa e
definir um projeto identitário, aproxima-se da noção de
aprendizagem terciária definida por Bateson. A mudança
de currículo que estamos analisando é a passagem de
uma aprendizagem primária e de um currículo prescritivo
para uma aprendizagem terciária e um currículo narrativo.
(GOODSON, 2007, p. 250)

Os quatro narradores, sujeitos da experiência do PLI - intercâmbio entre
Brasil e Portugal - aprenderam sobre "ser professor" em outros ambientes.
Aprenderam lições não só relacionadas com as prescrições dos conhecimentos
específicos da Matemática, mas também articuladas a projetos identitários
docentes e suas missões de vida. Nesse contexto, algumas lições são
aprendidas no currículo como narrativa.
A primeira lição aprendida com as narrativas se relaciona com a ideia
de que para ser professor/a de Matemática, é preciso entrar em contato com
um conhecimento especifico denso. A aprendizagem de tal conhecimento foi
favorecida no contexto português, onde os estudantes brasileiros puderam
admirar a fluência dos professores formadores e o bom trânsito no
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conhecimento matemático. As narrativas evidenciam o impacto produzido pelo
contato com professores que demonstravam conhecimento consolidado
específico (Mônadas: 5, 6, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 32 e 39). No caso dos quatro
professores de Matemática em formação inicial, o intercâmbio entre Unesp e
Portugal trouxe também a possibilidade de valorização da fluência em
conhecimentos matemáticos como elemento constitutivo importante da
identidade docente.
Em algumas mônadas, a dificuldade sentida com os conteúdos vistos
nas universidades portuguesas aparece como tema importante. Nas mônadas
5 e 25, por exemplo, os narradores acreditam que o ensino secundário em
Portugal, por ser mais acadêmico, propicia melhores condições para que os
alunos ao ingressarem na educação superior, consigam acompanhar as
disciplinas. Esses mesmos narradores lembram que no Brasil, temos cursos de
Licenciatura que oferecem disciplinas de nivelamento no início da licenciatura,
com a intenção de suprir uma demanda deficitária trazida do Ensino Médio.
Esse desafio em relação às universidades portuguesas pode estar
relacionado à diferenciação dentre as modalidades de ensino, que apesar de
terem o mesmo nome - Licenciatura - diferem muito, nos propósitos formativos.
Como já discutido nesse trabalho, com o processo de Bolonha as
universidades portuguesas passaram a dividir seus cursos para a formação de
professores em duas etapas: uma referente ao 1º ciclo (Licenciatura) e outra ao
2º ciclo (Mestrado de Ensino na área de formação).
Com essa dinâmica, os cursos de licenciatura nessas universidades
deixaram de oferecer disciplinas ligadas à prática de ensino e seus cursos de
1º ciclo, muito se assemelham a um curso de bacharelado do Brasil. As
mônadas 4, 14 e 33, lembram que a solução encontrada pelo Programa para
que os alunos cursassem disciplinas relacionadas à prática docente, foi sugerir
que se matriculassem em algumas do Mestrado em Ensino.
Na mônada 9, a professora Quinta da Regaleira demonstra ter apreciado
esse sistema de ensino português, que sugere uma sólida formação específica
na área de conhecimento pretendida, para logo após buscar-se habilitação
para docência, ofertada apenas no Mestrado em Ensino, que tem duração
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aproximada de cerca de dois anos. Já na mônada 36, a narradora afirma nunca
ter tido aulas no curso de bacharelado, mas que a estrutura curricular presente
nas universidades portuguesas, se aproximava dessa modalidade de ensino
oferecida no Brasil, já que:
[...] os programas de Bacharelado em Matemática devem
permitir diferentes formações para seus graduados, que
visando o profissional que deseja seguir a carreira acadêmica,
como aquele que se encaminhará para o mercado de trabalho
não acadêmico e necessita além de uma sólida base de
conteúdos matemáticos, de uma formação mais flexível
contemplando áreas de aplicação. (BRASIL, pág.3, 2001c)

É importante notar que no Brasil, durante décadas, o debate acerca da
formação de professores pautou-se na necessidade de se diferenciar o
bacharelado

da

licenciatura.

Surpreendentemente,

em

Portugal,

os

licenciandos brasileiros se deparam com outro currículo que confere
centralidade ao conhecimento específico, sobrepondo a formação do bacharel
à docência.
Outra lição importante que a ressignificação das narrativas traz é a
valorização da dedicação dos professores portugueses ao PLI. Professores,
estudantes portugueses e as universidades ofereciam todo o suporte de
aprendizagem para os alunos brasileiros, muitas vezes até ultrapassando o .
contato em sala de aula, sendo mais afetuosa. (Mônadas 10, 16, 20, 22, 28,
31 e 35 ). Novamente encontramos em Goodson, na ideia de currículo como
narrativa, a possibilidade de compreender tais experiências como a assunção
de propósitos de vida e missões na constituição das identidades docentes. Em
suas palavras:
Nenhum alerta melhor poderia ser dado contra as
enormes inadequações das prescrições autoritárias do
currículo: as qualidades necessárias são “fortalecer as
faculdades críticas e autocríticas”, desenvolvendo as
capacidades dos indivíduos para definir e narrar seus
propósitos de vida e missões em um ambiente de rápidas
mudanças. (GOODSON, 2007, p. 251)

Observando os professores portugueses, os licenciandos brasileiros
puderam considerar a importância da disponibilidade para o ensino e da
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abertura para o estabelecimento de relações de empatia e solidariedade no
desenvolvimento curricular.
Para Goodson (2007), o currículo prescritivo e com ele, a aprendizagem
primária de conteúdos predeterminados, é um "jogo que está chegando ao fim”
(p. 251). Tal aprendizagem traz uma inércia contextual, que para o autor, não
resistirá às dinâmicas de transformação do mundo globalizado.
Entretanto, analisando a conjuntura configurada na experiência dos
licenciandos da Unesp nas universidades portuguesas, no contexto do PLI, um
paradoxo importante parece se evidenciar, pois ao mesmo tempo que os
professores de Matemática em formação inicial valorizam a aprendizagem
primária de conteúdos especializados, aprendem de forma decisiva ao
observar a conduta dos professores portugueses, dedicados e preocupados
com os jovens brasileiros. O contato com tais professores e as lições
proporcionadas por suas condutas éticas, resulta naquilo que Goodson chama
de aprendizagem narrativa. Como resultado da presente pesquisa, poderíamos
afirmar que aprendizagens primária e narrativa não parecem ser excludentes
no contexto da experiência dos licenciandos em Matemática da Unesp no PLI..
No Brasil, a profissão docente sempre foi rodeada de inúmeros
problemas, especialmente o descaso com a formação de professores e o
desrespeito com a carreira. Como trouxemos na introdução desse trabalho, no
que diz respeito à formação docente, a realidade começou a ser mudada com a
abertura de cursos de licenciatura em Instituições públicas de ensino e
também, com o investimento em programas de formação inicial e continuada
da nova CAPES, em meados dos anos 2000.
No entanto, a profissão docente ainda sofre com um problema que
parece ser crônico, a carreira. Baixos salários, infraestrutura precária nas
escolas, salas com superlotação de alunos e tantos outros problemas
estruturais. O reflexo da falta de diálogo dos programas e investimentos da
formação docente, na carreira precarizada é narrado nas mônadas 8, 19 e 38.
Nessas narrativas, os professores iniciantes salientam o quão engrandecedor
foi a experiência de intercâmbio, afirmando que querem exercer a atividade
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docente, mas que as condições adversas que a escola básica brasileira
oferece não os motivam a desempenhar sua profissão num espaço que tanto
carece de professores de qualidade. No entanto, o objetivo principal dos editais
era de selecionar projetos a serem desenvolvidos nas universidades
portuguesas:
[...] visando à diversificação curricular dos cursos de
licenciatura
brasileiros,
tendo
como
prioridade
o
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores
para a educação básica, além da ampliação das oportunidades
de formação de licenciandos nas áreas de Química, Física,
Matemática, Biologia, Português, Artes e Educação Física por
meio da realização de graduação sanduíche, com dupla
diplomação. (BRASIL, p.1, 2013a)

Os relatos desses estudantes, quando confrontados com os objetivos do
Programa evidenciam a falta de harmonia e desconexão entre os investimentos
ligados à formação e as políticas brasileiras relacionadas ao plano de carreira
docente. Obviamente que, discutir se o PLI cumpre seus objetivos propostos
nos editais, não é a intenção desse trabalho, mas pensamos que esses
aspectos merecem atenção, devido a importância que um Programa dessa
dimensão exerceu sobre a formação docente.
Tal aspecto é narrado na mônada 17, que evidencia uma realidade
completamente distinta daquela vivida pelos cursos de licenciatura no Brasil.
Em nosso país, como acabamos de sublinhar, as condições salariais e da
carreira docente de uma forma geral, sofrem um longo processo de estagnação
e desvalorização. Dessa forma, naturalmente os jovens mais bem preparados
tendem a não escolher um curso que oferece poucas pretensões salariais.
Estudos como de Mazzetto e Sá Carneiro (2002) e Gomes (1998),
apontam que a baixa concorrência para o ingresso no curso e a dificuldade
encontrada durante o período de graduação, sobretudo, nos cursos de Física,
Matemática e Química são fatores preponderantes para o abandono dos
cursos de licenciatura. Além disso, sabe-se que a maioria dos ingressantes nas
licenciaturas são oriundos de sistemas da educação básica. A experiência
narrada na mônada 17 aborda o inverso da situação vivida nas universidades
brasileiras. Em Portugal, o curso de licenciatura em Matemática parece não

91

sofrer qualquer tipo de discriminação, tampouco, serve de oportunidade para
ingresso em outro curso superior supostamente mais promissor.
Outra lição importante possibilitada pelas narrativas relaciona-se ao
processo de adaptação à nova rotina, que embora tenha sido alcançado por
todos, não ocorreu de forma muito confortável. Ou seja, os estudantes tiveram
que traçar estratégias de estudo, aceitar a realidade e se comprometer com as
propostas do Programa. Foi o que a professora Quinta da Regaleira narrou na
mônada 6, quando enfatiza seu penoso processo de adaptação, citando as
diferenças estruturais dos cursos e o grau de dificuldade da Licenciatura
Portuguesa (mônada 7). No entanto, na mônada 11, há o reconhecimento que
aquele processo fez com que ela amadurecesse, tanto profissionalmente
quanto pessoalmente, por consequência.
Na mônada 39, também é possível perceber a experiência de superação
da Professora Praia da Costa Nova, frente aos desafios ocasionados pelo
intercâmbio, quando ela narra a difícil tarefa de recordar conteúdos anteriores
para conseguir acompanhar determinadas disciplinas que estava cursando
naquele momento. A professora Ria de Aveiro demonstra o mesmo sentimento
em sua mônada 23, quando revela a dificuldade que encontrou, sobretudo no
primeiro semestre do intercâmbio, mas que foi superada no decorrer dos
meses.
O professor Rio Douro tinha um desafio a mais, pois foi obrigado a
cursar mais disciplinas específicas do curso de Licenciatura em Matemática
que seus colegas, já que o currículo da UNESP de Bauru, como já comentado
nesse trabalho, oferece “várias disciplinas de formação específica do Professor
de Matemática, que ocorrem na grade, desde o primeiro semestre do Curso”
(UNESP, 2015a, p.43). Dessa forma, quanto mais disciplinas dessa natureza
presentes no curso brasileiro, mais ele se distancia da matriz curricular
proposta pelas universidades portuguesas, que seguem a orientação de
Bolonha.
Partimos do pressuposto que a formação docente pode ser muito mais
abrangente do que proporciona as disciplinas, isto é, pela natureza da
profissão –que exerce indiscutivelmente um papel social importante diante da
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sociedade em que está inserido – a formação docente, dentre vários
elementos, deve abarcar questões de ordem ética, pessoal e cultural (PONTE,
2002). O Programa de Licenciaturas Internacionais nesse sentido, até mesmo,
pelas suas características e peculiaridades, abrange tais questões. A mônada 2
expressa o desejo de vivenciar uma experiência internacional, tendo a
expectativa de um crescimento profissional. Por sua vez, a ampliação de
repertório cultural é lembrada (mônada 29), como algo indispensável para a
carreira docente de uma forma geral.
A valorização da carreira docente sem dúvida se inicia no curso de
graduação. Um programa como o PLI contribui para essa valorização, que
como já comentada, ainda não foi articulada a carreira de uma forma geral.
Nessa mesma direção, o que podemos perceber é que as escolas trazem
consigo problemas de todas as maneiras, gerando também um descrédito
entre os jovens estudantes, que passam a considerar sua formação escolar
como mera atividade burocrática que não os levará a lugar nenhum. São
muitas as variáveis que fazem com que as coisas dentro do ambiente escolar
caminhem nessa direção, sendo difícil mensurá-las nesse momento. O que
sabemos, é que os professores diante de tal situação, sempre procuram
maneiras de “resgatar” seus alunos, na tentativa de fazer com que eles
compreendam o papel da formação escolar em suas vidas. A mônada 3 traz
uma narrativa que dialoga com essa situação e o dilema vivido pela Professora
Quinta da Regaleira, que busca motivar seus alunos através de sua própria
experiência de sucesso escolar, que lhe rendeu bons frutos tanto profissionais,
quanto pessoais. Essa mesma narradora, na mônada 1, conta que foi através
de vários de seus antigos professores na época de escola, que ela se encantou
pela disciplina escolar Matemática, fato muito comum na vida de quem
escolheu a carreira do magistério.
Em outras palavras, trilhando diferentes caminhos narrativos, os
professores iniciantes mostram que, apesar de desafiadora, emerge uma
importante perspectiva de ampliação dos repertórios culturais a partir da
experiência no PLI. Tal ampliação é reconhecida como instrumento potente
para se enfrentar problemas escolares brasileiros típicos, como aqueles
relacionados com situações de risco, de violência ou de restrição cultural.
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Nas considerações finais, abordaremos os principais aspectos e
resultados da presente investigação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante todo meu percurso acadêmico sempre me interessei pelos
debates que envolvem a formação docente. Compreender essa dinâmica foi
importante para a construção de meu perfil profissional e político frente aos
desafios cotidianos vivenciados pela prática docente.
Este trabalho buscou expor as experiências vivenciadas a partir do
intercâmbio nas universidades portuguesas, oportunizada através de uma
inédita e relevante política pública brasileira de formação docente, o Programa
de Licenciaturas Internacionais. Dessa forma, tivemos como principal objetivo
contrastar o modo como a formação docente portuguesa está arranjada, com a
formação de professores vigente no Brasil.
Além disso, procuramos evidenciar o espectro em que o PLI se inseria, a
fim de verificar como ocorreram os processos de incentivo a docência nos
últimos anos. Sendo o PLI nosso principal objeto de estudo, procuramos nesse
trabalho apresenta-lo, levantando seus pontos basilares, sem, contudo, nos
preocupar em julga-los como sendo ações positivas ou negativas e sim,
salientar um cenário de investimentos na formação de professores atípico em
nosso país. Isto é, recorrendo ao histórico de formação docente no Brasil,
facilmente percebemos que os cursos de licenciatura sempre ocuparam
espaços marginalizados nos investimentos direcionados à educação superior.
Como apresentado na Introdução desse trabalho, com o REUNI essa
realidade parece começar a sofrer mudanças. No entanto, ainda é sabido que
os cursos de licenciatura continuam a ser os menos desejados pelos jovens
estudantes, por isso, não estamos aqui, sugerindo ingenuamente que essas
iniciativas sozinhas mudaram ou podem mudar por completo o cenário que se
encontra a carreira docente. Por outro lado, acreditamos na relevância de
investimentos concentrados na formação inicial e continuada do professor. No
Brasil atual, o que temos visto, no entanto, é um verdadeiro retrocesso com a
extinção de vários programas que caminhavam nessa direção, como o próprio
PLI, que teve seu último edital lançado em 2015.
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O PLI, que teve seu primeiro edital lançado em 2010, ainda não foi
objeto de estudo de muitas pesquisas acadêmicas, o que em determinados
momentos dificultou o desenvolvimento do presente trabalho. Esse Programa
de dupla de titulação chama a atenção pelo fato das diferenças existentes entre
os cursos de licenciaturas dos países participantes. O modelo português nos
faz lembrar a antiga configuração existente no Brasil, conhecido modelo “3 +
1”, já que em Portugal a licenciatura se dá em uma primeira fase de três anos,
em que são cursadas apenas disciplinas relacionadas à formação específica e
num segundo momento, de dois anos, o Mestrado em Ensino, que dá
habilitação ao exercício da docência. No Brasil, apesar de documentos como
as DCNFP (Brasil, 2001) induzirem percursos curriculares que conferem
centralidade à formação docente, inúmeros obstáculos sociais ainda impedem
que essa carreira seja prestigiada e que cumpra sua função social.
De uma maneira geral, o estudo dos documentos curriculares da UNESP
relativos às licenciaturas em Matemática e o adensamento das narrativas de 4
professores em formação inicial que participaram do PLI, trouxeram três
principais lições sobre as potencialidades do Programa:
1 - a aprendizagem de conhecimentos específicos da Matemática
assumiu uma centralidade na experiência dos intercambistas licenciandos;
2 - a aprendizagem narrativa (GOODSON, 2007) possibilitada pelo
contato com professores portugueses comprometidos, solidários e éticos
marcou o processo de formação docente no contexto do Programa;
3 - a ampliação de repertório cultural a partir das vivências em contexto
português/europeu representou importante aspecto dos processos identitários
docentes em curso a partir do Programa.
As narrativas dos estudantes que participaram dessa experiência inédita
de formação em cursos de licenciatura, são carregadas de conselhos e trazem
à tona grande parte dos desafios presentes na carreira docente. Esse trabalho
me trouxe a possibilidade da melhor compreensão das peculiaridades que
rodeiam os cursos de licenciatura, dos dilemas históricos que permeiam a
profissão e do quanto ainda, tem a se fazer pela carreira docente. Parece-nos
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coerente afirmar que ações isoladas, no contexto da formação, não serão
suficientes para a melhoria concreta da Educação e que tais ações, podem por
vezes, trazer novos desafios. No entanto, percebemos que iniciativas similares
ao PLI são necessárias para o melhor entendimento da situação em que
carreira docente no Brasil se encontra e legitimam o espaço de luta por
melhores condições.

97

REFERÊNCIAS:
BARROSO, João. Organização e regulação dos ensinos básico e
secundário, em Portugal: sentidos de uma evolução. Educ. Soc.,
Campinas, vol. 24, n. 82, p. 63-92, abril 2003. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/es/v24n82/a04v24n82> Acesso em 05-05-2017.
BENJAMIN, W. Obras escolhidas I – Magia e técnica, arte e política. Ensaios
sobre literatura e história da cultura. 11ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense,
2008.
BENJAMIN, W. Obras escolhidas II – Rua de mão única. 6ª ed. São Paulo:
Editora Brasiliense, 2011.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996.
Brasília,
DF,
1996.
Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf>. Acesso em:
19-07-16.
BRASIL. Ministério da Educação, Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio, SEB, 1999.
BRASIL. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação. Brasília, DF,
2001a.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. Acesso em:
26-07-16
BRASIL. PARECER Nº: CNE/CP 09/2001. Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior,
curso de licenciatura, de graduação plena, 2001b. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf>. Acesso em 20-09-2016
BRASIL. PARECER Nº: CNE/CES 1302/2001. Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura.
2001c.
Disponível
em:<
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES13022.pdf>. Acesso em 20-092016
BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. RESOLUÇÃO CNE/CP 2,
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002: Institui a duração e a carga horária dos
cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da
Educação
Básica
em
nível
superior.
2002.
Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>. Acesso em: 02 abr.
2016.
BRASIL. Ministério da Educação. DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO
DE
2005.
Brasília,
DF,
2005.
Disponível
em:
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5622.htm>.
Acesso em: 19-08-2016

98

BRASIL. Ministério da Educação. Escassez de professores no ensino
médio: Propostas estruturais e emergenciais. Brasília, DF, 2007a. Relatório
elaborado por RUIZ, A. I.; RAMOS, M. N.; HINGEL, M. Disponível em:<
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf>. Acesso em: 01-082016.
BRASIL. LEI N° 11.502, de 11 de julho de 2007b. Acesso em 22 de junho de
2015. Online. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2007/Lei/L11502.htm>
BRASIL. Lei de Instituição da Rede Federal de Educação
Tecnológica.2008.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>.
Acesso em: 24-07-16.
BRASIL(2010a). Edital nº 035- Programas de Licenciaturas Internacionais.
17
de
junho
de
2010.
Online.
Disponível
em:
<http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/licenciaturasinternacionais/portugal> Acesso em: 20-10-2015.
BRASIL. Manual de orientações de abatimento de 1% do FIES Professor.
Brasília,
DF,
2010b.
Disponível
em:
<http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=abatimento> Acesso em 19-08-2016
BRASIL(2010c). Resultado do Edital 035/2010 - Programa Licenciaturas
Internacionais. 19 de agosto de 2010. Online. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/resultados/Resultado
_Ed35_ProgLicenciaturasIntern_CapesCoimbra.pdf> Acesso em: 03-01-2016
BRASIL (2011a) Edital nº 008- Programas de Licenciaturas Internacionais.
16
de
março
de
2011.
Online.
Disponível
em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital008_LicencInte
rn_UnivCoimbra.pdf> Acesso em: 20-10-2015.
BRASIL (2011b). Resultado do Edital
008/2011 - Programa de
Licenciaturas Internacionais CAPES/UC. 11 de julho de 2011. Online.
Disponível
em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/resultados/Resultado
-Edital-008-2011-Capes-UC.pdf> Acesso em: 03-01-2017.
BRASIL (2012a) Edital nº 008- Programas de Licenciaturas Internacionais.
07
de
março
de
2012.
Online.
Disponível
em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_008_Program
aLicenciaturasInternacionais_PLI.pdf> Acesso em: 20-10-2015.
BRASIL (2012b). Resultado do Edital 008/2012 - Programa Licenciaturas
Internacionais. 14 de junho de 2012. Online. Disponível em:<

99

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/resultados/Resultado
PLI_Edital-008-2012.pdf> Acesso em: 03-01-2017.
BRASIL (2013a). Edital nº 17- Programas de Licenciaturas Internacionais.
25
de
março
de
2013.
Online.
Disponível
em:<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_017_2013
_Licenciaturas_PLI_Portugal.pdf> Acesso em: 20-10-2015.
BRASIL (2013b). Resultado do 017/2013 Programa de Licenciaturas
Internacionais (PLI) em Portugal. 27 de junho de 2013. Online. Disponível
em:<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/resultados/Result
ado_Edital_17_2013_PLI.pdf>. Acesso em 15-01-2017
BRASIL. CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DELIBERAÇÃO CEE
126/2014. 2014a.
São
Paulo.
Disponível
em:
<http://www.fct.unesp.br/Home/Graduacao/Pedagogia/deliberacoes-cee-111de-2012-e-126-de-2014.pdf>. Acesso em: 20-09-2016.
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP). Mec. Censo da Educação Superior 2014 - Notas
Estatísticas. 2014b.
Disponível
em:
<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2
015/notas_sobre_o_censo_da_educacao_superior_2014.pdf>. Acesso em: 0108-2016.
CALADO, H. C; Discursos sobre a disciplina escolar Física presentes nas
narrativas sobre um curso de licenciatura. Dissertação de Mestrado.
Faculdade de Educação, UNICAMP. Campinas, 2016.
CAMPOS, Bártolo Paiva. (1995). Formação de professores em Portugal.
Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, pág. 7 a 32. Disponível em:
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/56950/2/14349.pdf. Acesso em:
20-04-2017.
FACCIO, T.C.G; Materiais didáticos curriculares e identidades docentes: o caso
dos sistemas privados de ensino em escolas públicas municipais. Dissertação
de Mestrado. Faculdade de Educação, UNICAMP. Campinas, 2014.
Disponível
em:
<
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000938754>. Acesso
em: 19-05-2015
DINIZ-PEREIRA, J.E. A prática como componente curricular na formação de
professores. Educação. Revista do Centro de Educação, UFSM; v. 36, n. 2,
p. 203-218, Santa Maria -RS, maio/ago. 2011. Disponível em: <
https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/3184/2047 >. Acesso em
25-09-16

100

FIORENTINI, Dario. Alguns modos de ver e conceber o ensino da matemática
no Brasil. In: Rumos da Pesquisa Brasileira em Educação Matemática:
Tese de Doutorado. Campinas – SP, 1994.
FIORENTINI, Dario. Alguns modos de ver e conceber o ensino da matemática
no Brasil. Revista Zetetiké, ano 3, nº 4, p. 1-38. Campinas – SP, 1995.
FIORENTINI, Dario. A pesquisa e as práticas de formação de professores de
matemática em face das políticas públicas no Brasil. BOLEMA, ano 21, nº 29,
p.
4370.
Rio
Claro
–
SP,
2008.
Disponível
em:<
http://www.redalyc.org/pdf/2912/291221870004.pdf>. Acesso em: 20-09-2015
FIORENTINI, Dario. Mapeamento e balanço dos trabalhos do gt-19 (educação
matemática) no período de 1998 a 2001. 25ª Reunião da ANPED, 2002.
Disponível
em:
<
http://www.cefetes.br/gwadocpub/PosGraduacao/Especializa%C3%A7%C3%A3o%20em%20educa%C3%A7%C3%
A3o%20EJA/Publica%C3%A7%C3%B5es/anped2002/fiorentinatrabalhoenc19.
pdf>. Acesso em: 08-09-2016
GALZERANI, M. C. B. Imagens Entrecruzadas de infância e de produção de
conhecimento histórico em Walter Benjamin. In: FARIA, A. L. G.; DEMARTINI,
Z. B. F.; PRADO, P. D. (Orgs.). Por uma cultura da infância: metodologias de
pesquisa com crianças. Campinas: Autores Associados, 2 ed., 2005, p.49-68.
GALZERANI, M. C. B. Memória Tempo e História: perspectivas teóricometodológicas para pesquisa em ensino de história. Cadernos do CEOM
(UNOESC), v. 28, p. 15-30,2008.
GIOLO, J. A educação a distância e a formação de professores Educ. Soc.,
Campinas, vol. 29, n. 105, p. 1211-1234, set./dez. 2008 1211. Disponível em
<http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em 15-12-2016.
GOODSON, I.F. Currículo: Teoria e História. 7ª ed. Petrópolis: Vozes, 2005.
GOODSON, I.F. Currículo, Narrativa e Futuro Social. Revista Brasileira de
Educação,
v.
12
n.
35
maio/ago.
2007a.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n35/a05v1235.pdf> Acesso em: 10-09-2015.
GOODSON, I. Políticas do Conhecimento: vida e trabalho docente entre
saberes e instituições, org. e trad. Raimundo Martins e Irene Tourinho. –
Goiânia: Cegraf, 2007b.
GOMES, A. N. Enredos e práticas curriculares em torno da disciplina escolar
Matemática no Ensino Médio: o caso de um Instituto Federal. Tese de
Doutorado. Instituto de Física, UNICAMP. Campinas, 2016. Disponível em: <
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000971368&fd=y>
Acesso em: 24-08-2016.

101

GOMES, A. A. Evasão e evadidos: o discurso dos ex-alunos sobre evasão
escolar nos cursos de licenciatura. 1998. 203 f. Tese (doutorado) Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, 1998.
Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/102247>.
LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber de experiência.
Revista Brasileira de Educação, n. 19, p. 20-28, jan. /abr. 2002.
LEITE, C. Percursos e tendências recentes da formação de professores em
Portugal. Revista Educação. Porto Alegre – RS, ano XXVIII, n. 3 (57), p. 371 –
389,
Set./Dez.
2005.
Disponível
em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/423/0>
Acesso em: 03-01-2017.
LEITE, C. Entre velhos desafios e novos compromissos, que currículo para a
formação de professores?. In: Silva, A.M.M; AGUIAR, M da C. C; MELO, M.M
de O; MACHADO, L.B; Novas subjetividades, currículo, docência e
questões pedagógicas na perspectiva da inclusão social. Recife: Edições
Bagaço, XIII Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, 23 a 26 de
Abril de 2006, p. 277-298.
LOPES, A. C; MACEDO, E. O pensamento curricular no Brasil. In: LOPES, A.
C. MACEDO, E. Currículo: debates contemporâneos. São Paulo: Cortez,
2002. - (Série cultura, memória e currículo) p. 13-54.
LOPES, A. C; MACEDO, E. Teorias de currículo. São Paulo: Cortez, 2011.
MACHADO, N. J. Qualidade da educação: cinco lembretes e uma lembrança.
ESTUDOS
AVANÇADOS.
21
(61),
2007.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n61/a18v2161.pdf> Acesso em: 25-11-2015
MAZZETTO, S. E. Sá Carneiro, C. C. B. Licenciatura em química da UFC:
Perfil Sócio-Econômico, evasão e desempenho dos alunos. Quim. Nova,
Vol.
25,
No.
6B,
1204-1210,
2002.
Disponível
em:<
http://www.scielo.br/pdf/%0D/qn/v25n6b/13139.pdf> Acesso em: 25-06-2017.
MELO, A.S; BRANCO; M. A formação inicial de professores no âmbito do
processo de Bolonha: o caso da formação de professores de educação visual e
tecnológica. Revista Cientifica Saber e Educar. nº18, p.22-35, dez/2013.
Portugal.
Disponível
em:
<
http://revista.esepf.pt/index.php/sabereducar/article/view/46/24>. Acesso: 1003-2017.
MOREIRA, A. F. B; TADEU, T. Sociologia e teoria crítica do currículo: uma
introdução. In: MOREIRA, A. F. B. & TADEU, T. (org.) Currículo, Cultura e
Sociedade. São Paulo: Cortez, p. 07- 37, 2000.
MORETTI, R. C. B. Integração curricular no ensino médio: Histórias narradas
por professores a partir do Projeto PIBID ciências da natureza. Dissertação de
Mestrado. Faculdade de Educação, UNICAMP. Campinas, 2014. Disponível

102

em : <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000936184>
Acesso em: 20-07-2015
MOURA, J.H.C. A Integração curricular no Enem: O caso das Ciências da
Natureza. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação, UNICAMP.
Campinas,
2014.
Disponível
em:
<http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/254172/1/Moura,%20Jo%C3
%A3o%20Henrique%20Candido%20de_M.pdf>. Acesso em 05-01-2017.
NACARATO, A. M. Políticas públicas de formação do professor na educação
básica: Pesquisas, programas de formação e práticas. 36ª Reunião Nacional
da ANPEd – 29 de setembro a 02 de outubro de 2013, Goiânia-GO. Disponível
em:<http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_sessoes_especiais/se_04_adairnacarat
o_gt19.pdf>. Acesso em 19-12-2016.
NASCIMENTO, W. E. Professores Supervisores do PIBID: um estudo sobre o
desenvolvimento profissional. Dissertação de Mestrado. Faculdade de
Educação,
UNICAMP.
Campinas,
2014.
Disponível
em:
<
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000937409>. Acesso
em: 11-11-2015.
NETO, S. de S; SILVA, V. P. Prática como Componente Curricular: questões e
reflexões. Rev. Diálogo Educ. v. 14, n. 43, p. 889-909, set. /dez. 2014.
Curitiba,
PR,
Brasil.
Disponível
em:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189132834013 >. Acesso em: 10-09-16
OLIVEIRA, R. Políticas públicas: diferentes interfaces sobre a formação do
professor de Matemática. ZETETIKE- CEMPEM. UNICAMP,v. 17 – Número
Temático - 2009, p. 17-36. Campinas, SP, Brasil. Disponível em
<http://ojs.fe.unicamp.br/ged/zetetike/article/view/2572/2316>. Acesso em 0501-2017
PAREDES, G. G. O; GUIMARÃES, O. M. Compreensão e significado sobre o
PIBID para a melhoria da formação de professores de biologia, física e
química. Química Nova Escola. vol. 34, n° 4, p. 266-277, novembro 2012.
Disponível em:<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc34_4/13-PIBID-98-12.pdf>
Acesso em 11-11- 2015.
PETRUCCI-ROSA, M. I.; RAMOS, T. A. Memórias e odores: experiências
curriculares na formação docente. Revista Brasileira de Educação, v. 13, p.
565-575, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141324782008000300012&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em 15-10-2015.
PETRUCCI-ROSA et al. Narrativas e Mônadas: potencialidades para uma outra
compreensão de currículo. Currículo sem Fronteiras, v. 11, p. 198-217, 2011.
Disponível em:< http://www.curriculosemfronteiras.org/vol11iss1articles/rosaramos-correa-junior.pdf>. Acesso em: 10-09-2015
PETRUCCI-ROSA, M. I; Mônadas benjaminianas como possibilidade
metodológica. In: VI Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)Biográfica.

103

Modos de Viver Narrar, Guardar, 2014, Rio de Janeiro. Anais VI CIPA. Rio de
Janeiro : VI CIPA, Biograph,2014.
PINTASSILGO, J. A formação inicial de professores em Portugal. Reflexões em
torno do atual modelo. Revista Contemporânea de Educação, vol. 8, n. 15,
janeiro/julho
de
2013.
Disponível
em:<
https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/view/1684/1533>. Acesso em: 04-052017.
PINTO, A. C. O REUNI e a expansão dos Cursos de Licenciatura de Química,
Física, Matemática e Biologia. Revista virtual de Química. Nº2, v.4. Jan/2012.
PONTE, J.P. Os desafios do Processo de Bolonha para a formação inicial de
professores. Revista da Educação, 14(1), 19-36. Lisboa, Portugal. 2006.
Disponível em: < http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/3166/1/06-Ponte-REBolonha.pdf>. Acesso em: 03-01-2017.
PORTUGAL. Regulamentação dos Cursos de Formação de Professores
adequadas ao Processo de Bolonha. Decreto-Lei nº43/2007, de 22 de
fevereiro
de
2007.
Disponível
em:<
http://www.igot.ulisboa.pt/wpcontent/uploads/2015/09/DL43-2007-FORMACAO-PROFESSORESHISTORIA-GEOGRAFIA.pdf>. Acesso em: 04-01-2017.
PORTUGAL. Lei de Bases do Sistema Educativo. Decreto-lei nº46/86, de 14
de
outubro
de
1986.
Disponível
em:<
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/lei_bases_do_
sistema_educativo_46_86.pdf>. Acesso em: 10-01-2017.
PRYJMA, M. F. A formação inicial do professor: considerações sobre o
programa de licenciaturas internacionais. Revista Formação Docente. v.04,
n.07, p. 86 – 99, jul-dez. 2012.
RAMOS, T. A. Um Estudo Genealógico da Constituição Curricular do Curso de
Licenciatura Integrada em Química/Física da UNICAMP (1995 a 2011). Tese
de Doutorado – Faculdade de Educação, Campinas: Universidade
Estadual
de
Campinas.
2012.
Disponível
em:<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000865017>.
Acesso em: 20-09-2015.
RANGEL, R. de C. Contribuições do PIBID para a formação do professor de
matemática: o caso do IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes. Trabalho de
Conclusão de Curso. IFSULDEMINAS, Inconfidentes/MG, 2014.
SANTOS, F.S; FILHO, N. A. A quarta missão da universidade:
Internacionalização universitária na sociedade do conhecimento. Brasília:
Editora Universidade de Brasília; Coimbra: Imprensa da Universidade de
Coimbra, 2012.

104

SILVA, M.P. Memorias de professore(a)s sobre Sexualidade e o currículo
como Narrativa. Tese de Doutorado. Unicamp, Faculdade de Educação.
Campinas, 2007.
SOUZA, G. M. Felix Kein e Euclides Roxo: debates sobre o ensino da
matemática no começo do século XX. Dissertação (Mestrado Profissional).
Unicamp, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica.
Campinas,
2010.
Disponível
em:<
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000480470> Acesso
em: 30-09-2016.
SCHEIBE, L. Formação de professores: dilemas da formação inicial à distância.
Educere et Educare. Revista de Educação, Cascavel, v. 1, n. 2, p. 199-212,
2006.
SEGENREICH, S. C. D. ProUni e UAB como estratégias de EAD na expansão
do Ensino Superior. Pro-Posições, Campinas, v. 20, n. 2 (59), p. 205-222,
maio/ago.
2009.
Disponível
em:
<http://flacso.redelivre.org.br/files/2012/07/266.pdf>. Acesso em: 15-07-2016.
SILVA, T. T. Documentos de Identidade. Uma introdução às teorias de
currículo. 2ª Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
UNESP. RESOLUÇÃO UNESP Nº 03,: Dispõe sobre os Princípios Norteadores
dos Cursos de Graduação no âmbito da UNESP. 2001. Disponível em:
<http://www.ibb.unesp.br/Home/Graduacao/CienciasBiologicasBachareladoLicenciatura/resolucao_unesp_03_01.pdf>. Acesso em: 20-092016.
UNESP. Faculdade de Engenharia. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA. 2004. Campus de Guaratinguetá - SP.
Disponível em: <http://www2.feg.unesp.br/#!/graduacao/matematica/projetopedagogico/>. Acesso em: 20 -03- 2016
UNESP; IGCE. REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA. Campus de Rio Claro , SP, 2006.
Disponível
em:
<http://igce.rc.unesp.br/Home/Departamentos47/matematica/novograd.pdf>.
Acesso em: 20-03-2016.
UNESP. Faculdade de Engenharia. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA. 2008. Campus de Ilha Solteira - SP.
Disponível
em:<http://www.feis.unesp.br/Home/DTA/STG/cursos/matematica/ProjetoPeda
gogico-matematica-site.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2016.
UNESP. Faculdade de Ciências. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO
CURSO DE MATEMÁTIC-LICENCIATURA: REESTRUTURAÇÃO DO CURSO
DE MATEMÁTICA – LICENCIATURA. Campus Bauru/SP, 2015a. Disponível

105

em: <http://www2.fc.unesp.br/matematica/licenciatura/arquivos/PPP_1505.pdf>.
Acesso em: 20-03- 2016.
UNESP. Conselho do Curso de Graduação em Matemática. PROJETO
PEDAGÓGICO Curso de Licenciatura em Matemática. 2015b. Campus de
Presidente
Prudente
SP.
Disponível
em:
<http://www.fct.unesp.br/#!/graduacao/matematica/projeto-pedagogico/>.
Acesso em: 20-03-2016

106

ANEXOS
Memorial
Minha Infância
Eu por acaso, tive a sorte de viver minha infância numa cidadezinha de Minas
Gerais29, aonde, sempre pude brincar e me divertir com meus amigos pelas
ruas tranquilamente. Foi sem dúvida uma época de muita felicidade. Dentre os
pontos negativos, podemos lembrar que essa nossa geração era vidrada em
televisão. A televisão representava para os jovens dos anos 90, o que os
Smartphones representam para os de hoje. Mas agora, adulto que sou, posso
me lembrar da situação econômica daquele período. Aquela trazida pelos
noticiários, após as novelas. Às vezes se falava de ditadura, desemprego,
inflação. E o dinheiro era sempre muito escasso para todo mundo que eu
conhecia. Agora posso entender tudo aquilo. Depois de estudar muito, assumir
uma postura política e tentar lutar contra o sistema, posso entender melhor
aquela década de 90. Mas estranhamente eu já parecia me interessar por
esses assuntos naquele momento, durante a minha infância.
A primeira vez que pensei sobre ser professor de matemática
A boa memória sempre foi uma característica que tive. Por isso, me lembro
com muita lucidez da primeira vez que pensei ser professor de matemática.
Aquele sentimento que surgiu no ano de 2003, quando estava na extinta sétima
série (atual 6º ano), foi diferente de todos que eu já havia tido sobre a minha
possível futura profissão. Ele foi despertado depois de um dia de sucesso na
aprendizagem de equações do 1º grau. Nossa como eu adorava fazer aquilo!
Mas na verdade, eu comecei a gostar mais enfaticamente de matemática, anos
antes, talvez na quinta ou sexta série, resolvendo operações que envolviam
potenciação e radiciação. Porém, aquela foi a primeira vez que cogitei a
hipótese de ser professor de matemática um dia. O plano que me veio em
29

Nasci em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, cidade que possui atualmente uma
população de aproximadamente 145 mil habitantes. Pouso Alegre é a segunda cidade mais
populosa da região e, considerada a mais importante, por conter um desenvolvido polo
industrial e comercial. Porém, com aproximadamente dois anos de idade, meus pais se mudam
para uma pequena cidade muito próxima dali. Espírito Santo do Dourado foi a cidade que vive
toda minha infância. Cidade tranquila, com menos de cinco mil habitantes, é o local onde
sempre viveu toda minha família materna.
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mente, quando já estava na cama pronto para dormir era o seguinte: termino o
ensino médio na querida escola da cidade e ingresso no curso de Licenciatura
em Matemática na faculdade privada mais próxima que havia por ali, em Pouso
Alegre. O futuro, porém, me reservou "aventuras" mais cativantes...
Orgulho de ser "rebelde"
Eu me diferenciava dos meus amigos mais próximos em dois pontos mais
eminentes: era mais tímido que todos eles e, sobretudo, gostava muito de
estudar. Nunca dei muito trabalho aos meus pais e era acostumado a ser
sempre elogiado pelos professores da escola básica. Nesse período escolar,
houve um episódio que me marcou. Naquele mesmo ano de 2003, além de
entender aquele conteúdo de matemática muito bem, eu estava sentindo
prazer em estudá-lo. As atividades deixadas como "dever de casa" eram
facilmente cumpridas e então, eu comecei a resolver os exercícios do livro com
antecedência das aulas. Minha surpresa foi quando decidi compartilhar essa
atitude com o professor. Ele ficou bravo! Pensou que se eu já tivesse feito
todos os exercícios em casa, ficaria ocioso na classe, enquanto o restante da
turma os resolvia. E dessa forma, eu poderia passar a tumultuar suas aulas.
Então me proibiu de resolver mais exercícios sob a ameaça de me "denunciar"
à direção, e esta por sua vez, comunicar meus pais. Aquilo soou estranho para
mim, mas eu me senti feliz com a situação. Senti-me um "rebelde" que ousava
fazer os exercícios de matemática antes de todos! Inclusive, antes do próprio
professor.
A chegada de um novo professor
O ano de 2004 também foi marcante para mim. Uma combinação de fatores
sempre me ligava à disciplina de Matemática. Outro episódio importante dessa
fase se iniciou com a transferência de cidade do meu professor de matemática.
Sim, o mesmo professor que me proibiu de fazer os exercícios com
antecedência. De qualquer forma, eu gostava muito dele! Ele era um bom
professor e suas aulas eram interessantes. Mas ele mudou de cidade e um
novo professor aparece. Esse já era um senhor, era sério e parecia ser bravo.
No entanto, foi esse senhor que mudou minha vida. Ou pelo menos começou a
mudá-la. Ele tinha uma postura diferente em suas aulas, comentava sobre
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problemas adversos da sociedade, assuntos que envolviam nosso futuro e era
nitidamente uma pessoa muito crítica. Orientava-nos a sempre estudar e sobre
as oportunidades que poderíamos ter, caso escolhêssemos esse caminho.
Minha perspectiva de vida passou então a mudar. Ele me explicou de maneira
sábia que eu não precisava necessariamente estudar naquela faculdade
privada de Pouso Alegre, afinal de contas, eu morava no estado em que mais
havia universidades federais do país. Ele nos falava dentre outras coisas, de
escolas técnicas e militares, falava de um mundo que não conhecíamos na
nossa pequena cidade de cinco mil habitantes. Ele me despertou um espírito
de batalha e crença nos estudos. Sempre serei muito grato por isso!
Saindo de casa
Esse professor de fato, exerceu forte influência nas minhas escolhas naquele
momento. A primeira delas era não cursar o Ensino Médio na minha cidade.
Todos sabiam que se tratava de um ensino frágil, com inúmeros problemas e
era oferecido apenas no período noturno. Então, comecei a planejar meu
futuro, analisando novas possibilidades. Fazia isso com alegria e entusiasmo,
com a expectativa de uma vida diferente, mais interessante, repleta de novas
aprendizagens e experiências. Fiz exames de bolsas em escolas particulares
de Pouso Alegre e em algumas, consegui até bons descontos. Mesmo assim,
ainda fora da realidade que cabia dentro do orçamento da minha família.
Cogitei realizar exames em escolas militares, porém, eram distantes de casa e
com concorrência considerável. Decido por fim, participar do processo seletivo
de uma escola técnica. Em 2006, ingresso na Escola Agrotécnica Federal de
Inconfidentes (EAFI)

30

. Com apenas 15 anos de idade, saio de casa para

estudar. Foram anos de intensa aprendizagem em todos os sentidos da minha
vida. Por vários motivos, nunca exerci a profissão de Técnico em Agroindústria,
sendo o principal deles, o desejo de ingressar imediatamente no ensino
superior.
O ingresso no Ensino Superior
30

EAFI deixou de existir em dezembro de 2008, se tornando um dos Campi do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS).
Para mais
informações, vide: http://www.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pt/o-instituto
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Ao terminar meu ensino médio na escola técnica, prestei vestibular para duas
instituições públicas. Em ambas, para o curso de Administração, porém, não fui
aprovado. No ano seguinte, me matriculei no cursinho pré-vestibular mais
barato que encontrei. Pagava as mensalidades com o dinheiro ganho da
atividade de Office boy, exercida na loja de materiais para construção da minha
tia. Aquele foi um ano agradável, embora, tivesse muita pressa de ingressar na
universidade. Resolvi me inscrever novamente para o vestibular após um
semestre de cursinho, mas dessa vez, para o curso de Licenciatura em
Matemática. As boas aulas que eu vinha tendo, juntamente com aquele clima
prazeroso de todas as manhãs no colégio, me fizeram pensar que o ambiente
escolar seria o ideal para eu exercer minha profissão. Imaginava-me feliz e
realizado sendo professor. Eu gostava de praticamente todas as disciplinas
escolares, mas me identificava especialmente com História e Matemática.
Escolhi Matemática, primeira paixão dos tempos de escola. E me senti muito
seguro sobre essa decisão. Mas me senti feliz mesmo, quando fui aprovado no
vestibular. Nunca me esqueci daquele sentimento.
"Divórcio" com o curso
A UFLA31 era linda! Toda arborizada e cheia de jardins. Me chamava a atenção
também o número de construções em andamento naquele ano (2009). Todos
diziam que aqueles investimentos eram advindos de um tal REUNI 32 . Aliás,
sempre se comentava sobre esse programa e o quanto a universidade estava
crescendo com ele. Mas nem tudo se desenvolvia na mesma velocidade
naquele estabelecimento de ensino, que era nacionalmente reconhecido pela
qualidade de seus cursos direcionados às Ciências Agrárias. O curso de
Licenciatura em Matemática que foi aberto em 2007, ainda não tinha
31

Universidade Federal de Lavras (UFLA) foi fundada em 1908, com o nome de Escola
Agrícola de Lavras. Em 1938 passou a ser chamada de Escola Superior de Agricultura de
Lavras (ESAL), ganhando nesse período, grande notoriedade no setor de Ciências Agrárias,
alavancada, sobretudo em 1963, ano em que a instituição foi federalizada. Em 1994, torna-se
então universidade. Para mais informações, vide:
http://www.ufla.br/portal/institucional/sobre/historia/
32

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUNI), foi instituído em 2007 e tinha como principal objetivo equipar as universidades
federais existentes e criar novas universidades em regiões estratégicas, além de aumentar a
oferta de cursos superiores em todo o Brasil. Para mais informações, vide:
http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni
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conseguido espaço dentro da instituição e muito menos, prestígio. Eu ouvi e
sofri durante o período que lá estive todos os tipos de preconceitos, por ser
aluno "da Matemática". Sem dúvida foi uma situação que não esperava passar
dentro da universidade. Senti-me diversas vezes desrespeitado. Primeiro por
não aceitarem a minha escolha, mas também por desconsiderarem a minha
trajetória. O fato é que aquela situação me fez repensar. Será que eu queria
ser mesmo professor de matemática? Eu tinha apenas 18 anos, podia fazer
algo diferente... Após um semestre na universidade, resolvi me matricular em
disciplinas do curso de Administração, para posteriormente pleitear minha
matrícula para esse curso. Me "divorciei" da Matemática! Todavia, aquela
opção gerou um sentimento de enorme frustração. Não me identifiquei com a
nova realidade. Licenciatura em Matemática era muito mais interessante! No
entanto, minha escolha parecia não ter mais volta, pelo menos não para aquela
instituição.
Não voltei...
Um semestre fazendo disciplinas de outro curso sem estar matriculado nele. O
pedido de transferência de curso negado pela instituição. De maneira geral, me
sentia desmotivado em estudar naquela universidade, porém, os problemas
não acabavam por aí. Lavras tinha um custo de vida superior ao que eu podia
suportar e já me encontrava numa situação financeira que fugia do controle.
Chegada às férias de fim de ano, vou para casa cogitando a hipótese de não
mais voltar. E de fato, não voltei! Diga-se de passagem, nunca mais estive em
Lavras...
A certeza pela carreira docente
Mesmo diante de todos os problemas, nunca pensei em parar de estudar, mas
a ideia naquele momento era terminar a graduação em um local que fosse
próximo da minha casa. Lembro-me inclusive, que quase prestei vestibular
naquela faculdade privada de Pouso Alegre, aquela que foi o primeiro dos
meus planos, quando eu tinha 13 anos. Porém, eu tinha uma "carta na manga",
havia prestado o ENEM33 no ano anterior e podia tentar um novo ingresso em
33

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 para fins avaliação de
estudantes que terminaram o ensino médio. No entanto, em 2009 o exame passa a ser
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outra instituição pública de ensino. A escola técnica que cursei o ensino médio
era agora um Instituto Federal. Voltei para lá e no curso de Licenciatura em
Matemática. Por mais confuso que pareça, resolvi pelo reingresso nesse curso,
sem pensar em ser professor dessa vez. Me rebelei! Abandonei idealismos e
utopias. Eu queria naquele momento apenas, ter o diploma de nível superior...
Ainda assim, tive mais uma surpresa! Foi lá que resgatei não somente "os
idealismos e as utopias", mas especialmente, o desejo e a satisfação pela
carreira docente. Como explicar isso? Um dos elementos fundamentais de uma
boa narrativa é justamente evitar explicações. Entretanto, deixo exemplos:
Ótimos professores, oportunidade de desenvolvimento e participação em
projetos de iniciação científica, iniciação à docência, participação em vários
congressos,

mobilidade

estudantil, participação em
órgãos colegiados... Muitos
fatores!

Contudo,

me

lembro de um episódio em
especial. Ainda no primeiro
semestre do "novo curso",
após o término das aulas,
em

uma

recebo

noite

uma

comum,

ligação

no

caminho para casa de uma Figura 5 - Acervo Pessoal: Colegas do curso de
pessoa

próxima.

Licenciatura

em

Matemática

e

professores

do

Ao IFSULDEMINAS, no Encontro Nacional de Educação

encerrarmos o assunto que

Matemática (ENEM), em Curitiba, em julho de 2013.

tratávamos, ela me diz: “Nossa, há muito tempo não o vejo tão feliz!”. Essa foi a
primeira vez, de muitas outras, que tive a certeza de ter feito uma boa escolha
ao retornar para aquela Instituição.

A primeira vez como professor

equivalente a prova de vestibular para ingresso em instituições federais. Atualmente o ENEM é
porta de entrada para diversos programas que envolvem o nível superior. Para mais
informações, vide: http://portal.inep.gov.br/web/enem/sobre-o-enem
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Era época de eleições municipais e uma professora de matemática da cidade
de Cachoeira de Minas34 se candidata a vereadora. Eu iria substituí-la por dois
meses, sendo essa, a minha primeira experiência como professor. Ainda que
bastante curto aquele período foi muito importante e especial para mim. Dentre
as motivações para seguir em frente como docente, lembro-me do carinho e
reconhecimento dos alunos...

Figura 6 - Acervo Pessoal

35

A experiência em Portugal36
A opção pelos estudos sempre me propiciou oportunidades e experiências
imagináveis em minha vida. Fico pensando o que eu seria hoje, se aquele dia
que me encantei pela Matemática não tivesse existido. Se aquele professor de
Matemática não aparecesse na minha vida. Se tivesse optado por fazer o
Ensino Médio na minha cidade mesmo. Se não tivesse arriscado iniciar minha
34

Cachoeira de Minas é uma cidade mineira de aproximadamente 11 mil habitantes. Distam
30 quilômetros de Pouso Alegre, sendo conhecida na região pela sua típica "Festa da
Fogueira". Para mais informações, vide: http://www.cachoeirademinas.mg.gov.br/
35

Fui presenteado com esse cartaz no meu último dia de aula na escola. Alguns alunos
desenharam minha "caricatura" e todos eles em seguida, assinaram seus nomes. Lembro que
me disseram que esse desenho representava uma forma de nunca os esquecer.
36

Trata-se da experiência de um semestre de estudos na Universidade do Porto, oportunizada
pelo programa de mobilidade estudantil do IFSULDEMINAS. O programa é executado pela
Pró-Reitoria de Ensino e pela Pró-Reitoria de Extensão, por meio de convênios de intercâmbio
estudantil viabilizados pela Assessoria Internacional da instituição. Mais informações, vide:
http://portal.ifsuldeminas.edu.br/pro-reitoria-extensao/relacoes-internacionais
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graduação em Lavras, mesmo sabendo que seria difícil me manter na cidade.
Se não tivesse voltado para Inconfidentes um dia. Ou então, se aquela Escola
Técnica nunca tivesse se transformado num Instituto Federal. Tantos acasos e
escolhas me trouxeram aqui e
me levaram longe. O filho de
pais que nunca concluíram o
Ensino Médio pôde conhecer
um

País

estudar

diferente.
em

uma

Pôde
das

Universidades referências da
Figura 7 - Acervo Pessoal: Eu, em frente a Reitoria da
Universidade do Porto, em setembro de 2013

Europa. As memórias que tenho
de

Portugal

precisam

ser

narradas, afinal essa pesquisa foi idealizada a partir das minhas experiências
no país Lusitano. Foram tantas "primeiras vezes" lá, que não é possível
descrevê-las... A primeira vez que andei de avião, que conheci um castelo, que
conheci um museu de arte sacra, que provei um delicioso vinho do Porto, que
fiz amizades com pessoas de outra nacionalidade, que tive professores de
outra nacionalidade, que pude entender melhor a história do meu próprio país.
Tantas experiências que contribuíram e muito, para a minha formação
enquanto professor de Matemática. Quando penso em Portugal, além da
imensa saudade que sinto, penso também, o quanto foram significativas cada
umas das aprendizagens que lá apreciei.
Os motivos que despertaram o interesse pelo PLI
No período em que estive na Universidade do Porto, escolhi estudar disciplinas
que contemplavam as áreas de Matemática, Educação e Ensino de
Matemática. A disciplina que encontrei maior dificuldade de aprendizagem foi
Probabilidade e Estatística. Todavia, essa disciplina ficou marcada não só por
isso, mas, sobretudo, pela professora que a ministrava. Um dia, em uma aula
prática, ela chamou a atenção para as diferenças estruturais do contexto
educacional existentes entre Brasil e Portugal. Lembrou ainda, do quanto tais
diferenças aumentavam o desafio da boa execução do Programa de
Licenciaturas Internacionais (PLI). Apesar de eu não participar desse
programa, aquilo me chamou atenção e a partir daquele momento, tive vontade
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de entender melhor sobre o PLI. Durante minha graduação, sempre estive
muito próximo do contexto das políticas públicas de formação docente.
Olhando pelo retrovisor, analiso que o momento em que eu estava na
graduação coincidiu com o tempo de maior investimento por parte das
entidades públicas na formação inicial e continuada de professores. O próprio
PLI é um dos frutos desse investimento e estuda-lo me ajuda a compreender
melhor um pouco da história da formação de professores de nosso país...
A UNICAMP E O PECIM
Assim que retornei de Portugal, tinha ainda, mais um ano para concluir minha
graduação. Antes mesmo de voltar para o Brasil, já comecei a pensar quais
seriam os passos após o término da Licenciatura. Estando ainda em Portugal,
comecei a visitar algumas páginas virtuais de Programas de Pós-Graduação e
então, conheci o Programa Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática
(PECIM), oferecido pela UNICAMP. Desde meu ingresso em 2015, a
UNICAMP vem me surpreendendo positivamente. Tenho vivenciado aqui
importantes experiências acadêmicas, que tem contribuído cada vez mais para
minha formação continuada como professor de matemática. Depois de cumprir
os créditos das disciplinas, participar do Programa de Estágio Docente, realizar
o exame Proficiência em Língua Inglesa, participar de alguns eventos
científicos e congressos acadêmicos em Minas e São Paulo, realizar o exame
de Qualificação... Chega o momento da etapa derradeira, a defesa pública
desse trabalho...

