INTRODUÇÃO
A disciplina cuja constituição, funcionamento e objetivos têm como pressuposto
ensinar a ensinar a matemática pode ser encontrada a partir das primeiras décadas do
século XX nos currículos dos cursos de formação de professores. No Brasil, essa
disciplina tem aparecido em cursos de Licenciatura em Matemática com denominações
distintas: Didática da Matemática, Prática de Ensino de Matemática e Metodologia do
Ensino de Matemática, tendo, em qualquer uma das acepções, como objetivo principal
formar o professor em aspectos didático-pedagógicos concernentes ao ensino de
Matemática na educação básica. Atualmente, a disciplina Metodologia do Ensino de
Matemática vem sendo proposta não apenas nos currículos dos cursos de licenciatura
em Matemática como também em cursos de Pedagogia. Embora apareçam com a
mesma nomenclatura, são disciplinas diferentes, uma vez que cada qual está voltada
para um determinado público: o curso de Pedagogia atualmente vem formando
professores de educação infantil e de séries iniciais do ensino fundamental, e a
licenciatura em Matemática tem como objetivo formar professores para as séries finais
do ensino fundamental e ensino médio.
Apontamos como questão central desta pesquisa o modo como se institui e se
desenvolve a disciplina Metodologia do Ensino de Matemática em cursos de
licenciatura em Matemática. Com base nessa questão, esta pesquisa teve como objetivo
analisar, compreender e discutir o processo de disciplinarização da Metodologia do
Ensino de Matemática nos cursos de licenciatura em Matemática de instituições
públicas do estado de São Paulo, identificando as origens dessa disciplina bem como
seu processo histórico de institucionalização, buscando conhecer seus currículos e
programas bem como identificar conteúdos e métodos propostos, averiguando as
reformas curriculares pelas quais passou.
No curso de Licenciatura em Matemática, foco desta pesquisa, a passagem de um
nome para outro pode revelar, do ponto de vista epistemológico, formas de se pensar e
de se trabalhar o ensino de Matemática bem como a formação de professores. Da
Didática Especial para a Prática de Ensino, e desta para a Metodologia de Ensino, essa
mesma disciplina parece ter passado a cumprir funções de acordo com as concepções a
respeito do que deveria ser a formação do professor de Matemática em cada momento
histórico. De uma visão inicial – ligada à ideia de que ao professor bastava ter posse do
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conteúdo e um pouco de didática –, passou-se a valorizar a prática como componente
fundamental para que o professor pudesse desempenhar bem seu papel. Finalmente, o
trio conteúdo, didática e prática apresentaram-se como insuficientes para a formação do
professor. A adoção do termo Metodologia de Ensino parece buscar uma incorporação,
além da formação nos conteúdos, dos conhecimentos de didática e da prática de ensino,
formas de pensar o ensino de Matemática como campo específico de conhecimentos,
práticos e teóricos, mostrando a influência do desenvolvimento e a institucionalização
da área de educação matemática. Nessa perspectiva, a disciplina Metodologia do Ensino
de Matemática traz um olhar particular sobre o conteúdo, a didática e a prática, um
olhar mais próprio da identidade do professor de Matemática em tempos mais recentes.
Apesar de hoje ser crescente a realização de trabalhos que tratem da história das
disciplinas, verificamos a ausência de trabalhos voltados, especificamente, para a
disciplina Metodologia do Ensino de Matemática. A motivação em propor e realizar
este estudo decorre tanto desse fato quanto da necessidade de dimensionar o lugar dessa
disciplina na formação de professores, frente ao florescimento das pesquisas sobre o
desenvolvimento profissional dos professores de Matemática.
Nosso trabalho colabora na perspectiva de construir uma história da disciplina
Metodologia do Ensino de Matemática, que teve como objetivo compreender melhor as
bases curriculares dessa disciplina. Nosso trabalho se assemelha ao de Maria
Auxiliadora Schmidt (2006). Seu trabalho tem como objetivo construir uma história da
disciplina Didática da História em cursos de formação de professores à luz de manuais
pedagógicos. A pesquisa dessa autora se insere no campo de investigação da história
das disciplinas escolares e toma como objeto de pesquisa três manuais pedagógicos de
Didática da História produzidos por educadores brasileiros entre 1935 e 1952. É
importante observar que:
A partir destas perspectivas, aponta-se a construção de um tipo de matéria escolar, isto é,
de um conjunto de conhecimentos, ideias, valores, rotinas e práticas, que foram sendo
sistematizadas em diferentes momentos históricos, e cuja principal finalidade passou a ser
a constituição de uma base de referência sobre ‘como ensinar’ [...] e cujo destino é a
formação inicial e/ou continuada de professores. (Schmidt, 2006, p. 2)

A compreensão do papel da disciplina Metodologia do Ensino de Matemática
pode ser alcançada por meio de uma pesquisa no campo da história das disciplinas
escolares. A história cultural nos ajuda a entender o modo como a realidade social foi
sendo constituída. A escola e sua cultura são objetos de pesquisa histórica, e isso pode
contribuir para a compreensão da constituição das disciplinas escolares.
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Ao abordar a excessiva compartimentalização do saber, Gallo (2008) define a
disciplinarização. Segundo esse autor:
Na atividade de interpretação da realidade, o ser humano construiu todo o arcabouço de
conhecimento de que dispomos. Inicialmente circunscrito ao campo da Filosofia, tal saber
cresceu tanto a ponto de começar a ramificar-se, dando origem a novos campos e áreas do
conhecimento. Essa especialização deu-se através de uma disciplinarização, ou seja, da
delimitação de campos específicos para cada forma de se abordar um determinado aspecto
da realidade, cada um deles constituindo-se numa disciplina específica e independente (p.
3)

Essa forma de ver a disciplinarização como delimitação de campos específicos de
abordagem de aspectos da realidade se articula com a perspectiva de olhar a história da
disciplina Metodologia do Ensino de Matemática com relação aos programas, pois
revelam a abordagem que permite a consideração de sua especificidade em relação às
outras disciplinas de formação de professores.
Tem sido crescente a produção de pesquisas na área da história das disciplinas
escolares. Esse campo de pesquisa vem alcançando êxito nas últimas décadas e se
constituindo numa vertente da história da educação brasileira, ganhando espaço no meio
acadêmico desde a década de 1970 com o processo das reformulações curriculares. A
história das disciplinas escolares
[...] tem contribuído para o desenvolvimento de análises educacionais visando situar o
conjunto de agentes constituintes do saber escolar, especialmente professores, alunos e
comunidade escolar e, nesse processo, as disciplinas escolares passaram a ser incluídas
como um dos objetos importantes das investigações sobre as práticas escolares.
(Bittencourt, 2003, p. 13)

A história das disciplinas escolares tem se configurado como importante área de
estudos, pois oferece uma nova forma de olhar o passado incluindo a análise desse
objeto de investigação. Isso significa dizer que a história das disciplinas nos permite
conhecer a história da educação além da história dos ideários e dos discursos
pedagógicos.
Em uma tentativa de definição, Dominique Julia (2002) afirma que o termo
disciplina escolar origina-se do latim, comportando múltiplos sentidos. Na Idade
Média, disciplina escolar consistia não somente no ato de ensinar, mas também em uma
matéria de ensino ou em uma área de ensino. Na língua francesa, é possível que o termo
disciplina escolar significasse as matérias de ensino.
O pesquisador André Chervel (1990) designa como disciplina escolar – até o final
do século XIX – aquilo que era relativo à organização dos estabelecimentos e à
repressão das desordens que poderiam se desenrolar. A palavra disciplina estava
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intimamente relacionada ao modo de disciplinar o espírito. A partir das primeiras
décadas do século XX, esse termo ganhou outro sentido: as disciplinas passaram a ser
vistas como as matérias de ensino:
Logo após a I Guerra Mundial, enfim o termo “disciplina” vai perder a força que o
caracterizava até então. Torna-se uma pura e simples rubrica que classifica as matérias de
ensino, fora de qualquer referência às exigências de formação do espírito. Basta dizer o
quanto é recente o termo que utilizamos atualmente: no máximo uns sessenta anos.
(Chervel, 1990, p. 180)

Para Chervel (1990), os termos aluno e disciplina escolar são exclusivos nos
ensinos primário e secundário. Outros pesquisadores também utilizam o termo
disciplina com outras acepções.
Para Jean Claude Forquin (1992), os termos disciplina e matéria escolar são
frequentemente utilizados: a matéria escolar estaria ligada à escola, enquanto que o
termo disciplina estaria relacionado aos níveis superiores de ensino.
Para Bittencourt (2003), Ivor Goodson também apresenta seu conceito sobre
disciplina: “Disciplina é entendida como uma forma de conhecimento oriunda da
tradição acadêmica e, para o caso das escolas primárias e secundárias, utiliza o termo
matéria escolar (school subjects)” (p. 23).
Para Chervel (1990) – de acordo com o significado do termo disciplina por ele
empregado – quando ocorre uma “disciplinarização” no ensino superior, emerge um
declínio na qualidade desse ensino, isto é, uma secundarização do ensino superior.
Utilizamos aqui o termo disciplinarização para compreendermos como a
Metodologia do Ensino de Matemática consolidou-se como disciplina no ensino
superior, especialmente nos cursos de Licenciatura em Matemática, buscando verificar
suas origens e seu processo histórico de institucionalização. Compreendemos que a
Metodologia do Ensino de Matemática passou por um processo de disciplinarização de
acordo com Chervel (1990), uma vez que ela se originou do ensino secundário,
ocorrendo, consequentemente, uma secundarização do ensino superior com a disciplina
em estudo.
Chervel (1990, p. 177) nos aponta a necessidade de se desenvolver pesquisas
sobre a história das disciplinas, que deem uma visão mais global do problema,
buscando-se associar a legislação oficial à realidade das escolas e, às vezes,
contrastando com as produções escritas dos alunos.
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Para Chervel (1990), a história das disciplinas escolares deve ser problematizada,
levando em consideração três aspectos: sua gênese, seus objetivos e seu funcionamento,
além de estudar os conteúdos explícitos do ensino disciplinar:
As disciplinas escolares intervêm igualmente na história cultural da sociedade. Seu
aspecto funcional é o de preparar a aculturação dos alunos em conformidade com certas
finalidades: é isso que explica sua gênese e constitui sua razão social. (p. 220)

Desse modo, falar da história das disciplinas implica, consequentemente, em falar
da história dos conteúdos. Segundo Chervel (1990), a primeira tarefa do historiador que
pesquisará as disciplinas escolares será estudar os conteúdos explícitos do ensino
disciplinar.
Compreendemos que a história das disciplinas escolares desempenha um papel
fundamental no campo da história da educação, contribuindo para a compreensão da
cultura escolar e inserindo-a nos debates atuais da história cultural. Trabalhar a história
das disciplinas escolares implica, inevitavelmente, em trabalhar a cultura escolar.
Ao propor a identificação da gênese e dos momentos históricos de constituição
dos saberes escolares, a história das disciplinas escolares vem ajudando a compreender
a cultura escolar como um todo. Isso significa dizer que trabalhar a história das
disciplinas escolares significa também trabalhar a cultura escolar e compreender como
as disciplinas escolares mudam historicamente, constatando a existência de grupos que
promovem a alteração nos currículos em uma análise que considera as relações de poder
e de dominação.
A cultura escolar aparece geralmente relacionada a um espaço (escola) destinado à
transmissão de conhecimentos. Na concepção de Julia (2001), a cultura escolar seria
constituída pelos:
[...] saberes a serem ensinados e condutas a serem inculcadas e um conjunto de normas e
práticas que permitem a transmissão desses saberes e a incorporação desses
comportamentos. (p. 10)

A utilização da expressão cultura escolar não significa que exista uma cultura
oposta ou desvinculada da cultura da sociedade, porém há uma especificidade na vida
interna da escola que autoriza a utilização de um termo próprio (Pessanha, Daniel e
Menegazzo, 2004).
Vidal (2005) reforça a ideia de que a escola é produtora de uma cultura “própria e
original” e, por sua vez, essa cultura escolar também é constituída por e constituinte da
cultura social. Por isso, o trabalho de Chervel (1990) vem ganhando destaque no que se
refere à cultura escolar. Seguindo essa linha de pensamento, esse autor contrapõe-se ao
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conceito de transposição didática, na qual o saber escolar é tido como um saber inferior
ou derivado dos saberes superiores. Ele defende a especificidade de uma cultura
produzida pela escola, uma vez que o sistema escolar “forma não somente os
indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a
cultura da sociedade global” (p. 184).
Ainda sobre a história das disciplinas, houve um aumento significativo no número
de pesquisas nesse campo nas últimas duas décadas – como, por exemplo, na França,
Inglaterra, Portugal, México, Canadá –, com o objetivo de identificar a gênese e os
diferentes momentos históricos em que se constituem os saberes escolares, o que tem
dado elementos para se validar a permanência ou não da disciplina no currículo.
Conforme Bittencourt (2003), a presença de uma determinada disciplina no
currículo escolar, bem como sua obrigatoriedade ou sua condição opcional, não está
apenas restrita a problemas didáticos ou epistemológicos, mas está articulada ao papel
político que essa disciplina desempenha na conjuntura educacional. A manutenção ou
erradicação de uma disciplina no currículo deve-se à sua articulação com os objetivos
da sociedade. Isso significa dizer que as finalidades de uma disciplina se modificam
para atender a um público escolar diferenciado, voltando-se às necessidades sociais. Por
isso, as disciplinas não são monolíticas, pois elas passam por conflitos, lutas e
negociações no interior da instituição para se legitimarem.
Quando se trabalha a história das disciplinas, trabalha-se consequentemente
também a história do currículo, uma vez que essa história “procura explicar como as
matérias escolares, métodos e cursos de estudo constituíram um mecanismo para
designar e diferenciar estudantes” (Goodson, 1995, p. 118).
Ao longo da história, o currículo sempre esteve voltado às exigências sociais,
sejam elas econômicas, políticas ou culturais. Nos estudos sobre currículo, alguns
especialistas (Goodson, 1995; Moreira; Silva, 1995) afirmam que o propósito de se
planejar as atividades pedagógicas assim como controlá-las teria o objetivo de
monitorar tanto o pensamento quanto o comportamento dos alunos para que estes não se
desviassem de normas e padrões preestabelecidos socialmente. E para compreendermos
como as disciplinas escolares mudam historicamente, foi necessário entendermos
também o poder que certos grupos particulares têm de conseguir a alteração nos
currículos escolares (Goodson, 1995).
Para a realização deste estudo, utilizamos como metodologia a pesquisa histórica.
Por se tratar de uma pesquisa histórica, fizemos uso de dois recursos metodológicos: a
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pesquisa documental e a história oral. Valente (2007) considera que toda pesquisa
realizada no campo da história da educação matemática está inscrita no campo da
história. Portanto, a história da educação matemática está intimamente relacionada à
história da educação.
Sobre a metodologia a ser adotada na pesquisa histórica, Valente (2007) nos diz
que a história não está pronta, devendo ser construída pelo historiador a partir de suas
questões centrais. Segundo o autor, não se pode produzir história sem fatos, uma vez
que:
Os fatos históricos são constituídos a partir de traços, de rastros deixados no presente pelo
passado. Assim, o trabalho do historiador consiste em efetuar um trabalho sobre esses
traços para construir os fatos. Desse modo, um fato não é outra coisa que o resultado de
uma elaboração, de um raciocínio, a partir das marcas do passado, segundo as regras de
uma crítica. (p. 31)

Dessa forma, não existem fatos históricos sem questões levantadas pelo
historiador, assim como não há fontes sem as questões prévias do historiador. Os
documentos ganham status de acordo com as questões formuladas pelo próprio
historiador, de acordo com aquilo que se quer investigar. Os fatos históricos são
produzidos pelos historiadores a partir do trabalho realizado com as fontes, isto é, “os
traços deixados do passado no presente” (Valente, 2007, p. 31). Cabe ao historiador
construir uma história a partir desses documentos.
Os livros didáticos são exemplos de traços que o passado nos deixou, assim como
provas, exames, fichas de alunos, trabalhos escolares e uma série de documentos que
estão nas escolas para serem questionados pelos historiadores da educação. Além de
toda essa documentação disponível em escolas, arquivos públicos e arquivos privados, a
legislação oficial também nos ajuda a compreender como a educação foi pensada e
articulada em diferentes períodos da história.
Dessa forma, nossa pesquisa apoiou-se em documentos, tais como programas de
ensino e livros-texto, além de uma ampla pesquisa bibliográfica, buscando descobrir o
que havia de disponível sobre o tema.
A análise desses documentos foi realizada juntamente com o apoio da história
oral, na qual tivemos a oportunidade de coletar depoimentos de protagonistas vivos
dessa prática escolar. Trabalhar apenas com documentos seria insuficiente para
obtermos uma amostra dessa realidade. Daí, a opção pela história oral.
Até início do século XX, os documentos escritos constituíam-se a principal fonte
metodológica das pesquisas históricas. A criação da revista Annales (1929) e da École
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Pratique des Hautes Études (1948) contribuíram para um profundo movimento de
transformação no campo da história. Em nome de uma nova história, uma nova geração
de historiadores passou a questionar a hegemonia de uma história política, e os aspectos
sociais e econômicos passaram a ocupar lugar de destaque na concepção da Escola dos
Annales1, e a história oral, por sua vez, passou a ocupar um lugar de destaque também.
A partir da 1ª Guerra Mundial, os historiadores começaram a perceber que os
documentos oficiais também seriam passíveis de adulteração.
Como metodologia de pesquisa, a história oral vem ganhando espaço no
desenvolvimento de pesquisas históricas desde os anos 1970. Na perspectiva de Garnica
(2004), a história oral e os documentos não são metodologias opostas, mas recursos
metodológicos que se complementam. Esse pesquisador defende o uso da história oral:
a oralidade permite o conhecimento de certos dados que, de outro modo, seriam
inacessíveis ao pesquisador; a oralidade permite compreender, corrigir ou complementar
dados que não constam em documentos; a oralidade possibilita a transformação dos
objetos de estudos em sujeitos, ou seja, o depoente não se encontra aqui como uma
simples fonte de pesquisa, mas se apresenta como fonte viva para a constituição do
trabalho.
Na concepção de Garnica (2004), trabalhar com história oral significa trabalhar
com diversas versões da própria história, tendo como elementos-chave as memórias
desses atores. Trabalhar com história oral não significa desprestigiar os dados oficiais –
documentos escritos – e sim procurar pela verdade das histórias.
Também conhecida como história do tempo presente, por lidar com testemunhas
vivas, constituindo-se em um “movimento renovador da visão da história baseado na
presentificação dos acontecimentos do passado” (Meihy, 2005, p. 262), a história oral
não trabalha com objetos, mas com sujeitos vivos da própria história, apoiando-se na
subjetividade desses sujeitos.
Nesta pesquisa, recorremos a depoimentos de professores aposentados e
professores atuantes da disciplina Metodologia do Ensino da Matemática bem como exalunos da disciplina, que colaboraram expondo suas experiências de sala de aula. Nosso
objetivo não se limitou a compor uma história única e verdadeira, e sim multifacetada a
respeito da disciplina em estudo.
1

A Escola dos Annales constitui-se em um movimento historiográfico, e recebe essa denominação por ter
surgido do periódico Revue des Annales. Mais conhecida como História Nova, contrapõe-se à história
tradicional, positivista.
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Além das entrevistas coletadas para essa pesquisa, utilizamos também entrevistas
realizadas por outros pesquisadores com o objetivo de reunirmos o que havia disponível
para uma melhor realização deste trabalho.
Para este estudo, analisamos programas de ensino e entrevistamos professores de
três instituições públicas de ensino superior do estado de São Paulo: a Universidade de
São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade
Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP-Rio Claro). A diversidade
institucional favoreceu uma ampla visão a respeito da disciplina em estudo, uma vez
que foram analisados os programas de ensino dessas instituições bem como os
depoimentos de professores e alunos envolvidos, com perfis diferenciados, que
ajudaram a compor um quadro a respeito da disciplina estudada. Concentramos nossa
pesquisa nos cursos de licenciatura em Matemática dessas três universidades, já que elas
contemplam experiências consolidadas em cursos de formação de professores, tornando
possível uma visão multifacetada a respeito da disciplina estudada.
O curso de licenciatura em Matemática da USP teve início a partir da criação da
Universidade em 1934. O curso de licenciatura em Matemática da UNESP-Rio Claro
teve início em 1959 quando a instituição também fora criada. E o curso de licenciatura
em Matemática da UNICAMP foi criado mais tarde, em 1973, alguns anos após a
criação da instituição (1966).
As instituições públicas de ensino superior do estado de São Paulo são referências
na formação de professores e de formadores de professores por sua tradição e
pioneirismo. Tais universidades apresentam características peculiares em relação às
universidades federais do restante do país. Schwartzman (1999) pontua essas diferenças:
Como unidade mais rica da federação, o Estado de São Paulo teve condições de criar um
sistema universitário muito mais bem estruturado e financiado que outros Estados, e
concentra hoje uma parte substancial da pesquisa e da pós-graduação do País, sobretudo
em nível de doutorado. Além dos recursos, o Estado de São Paulo tem uma tradição de
autonomia em relação ao governo federal que data pelo menos da década de 30, que fez
com que ele mantivesse suas próprias instituições de ensino superior e de pesquisa
quando, a partir das décadas de 40 e 50, foi criado o sistema federal de ensino superior. A
criação de universidades estaduais em outros Estados é mais recente, foi feita de forma
complementar e como compensação à pouca capacidade de expansão do sistema federal, e
sem a preocupação acadêmica que caracterizou, sobretudo, a USP, as Universidades
Estaduais de São Paulo (UNESP) e de Campinas (UNICAMP). (p. 7)

Nossa opção em pesquisar a formação de professores nessas universidades deve-se
ao fato de que São Paulo é um estado forte do ponto de vista econômico, político e
científico, liderando, inovando e orientando os demais estados brasileiros nas questões
educacionais. O estado de São Paulo possui uma das universidades mais antigas do país
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– a USP, criada em 1934 – e que acabou servindo de modelo para a criação de outras
universidades paulistas (UNICAMP e UNESP), apresentando-se também como modelo
na formação de professores para tais instituições paulistas e também para o restante do
país.
Para este estudo, realizamos nossa pesquisa em bibliotecas e arquivos:
•

Arquivo Setorial da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas
(ASFE-UNICAMP);

•

Biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP);

•

Biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas (FEUNICAMP);

•

Biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo (FFLCH-USP);

•

Biblioteca da UNESP-Rio Claro (campus Bela Vista);

•

Biblioteca do Centro do Professorado Paulista (Arquivo Histórico Sud
Menucci);

•

Biblioteca do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo
(IME-USP);

•

Biblioteca do Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior da Universidade de
São Paulo (NUPES-USP);

•

Biblioteca Municipal Mário de Andrade (São Paulo-SP);

•

Bibliotecas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP - campi
Perdizes e Marquês de Paranaguá);

•

Centro de Apoio à Pesquisa em História (CAPH – FFLCH-USP);

•

Centro de Documentação do GHEMAT2 (Arquivo Scipione Di Pierro Netto);

•

Departamento de Metodologia de Ensino da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo (EDM-FE-USP);

•

Seção de Graduação (UNESP-Rio Claro).
Em relação ao Centro de Documentação do GHEMAT, lá encontramos arquivos

pessoais de educadores matemáticos brasileiros que tiveram um importante papel na
história da educação matemática no Brasil. Entendemos por arquivos pessoais os
documentos produzidos pelos proprietários dos arquivos, de forma original, revelando a
espontaneidade e a intimidade com que foram produzidos. Nos dizeres de Prochasson
2

Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil
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(1998), o nascimento do arquivo é o que permite caracterizá-lo ou não como arquivo
privado: “os arquivos privados pendem para o lado da intimidade, na medida em que
não foram chamados, no momento de sua elaboração, a atingir em nível a oficialidade”
(p. 107). Tomamos como exemplo o arquivo do professor Scipione Di Pierro Netto
(ASCIP) que nos trouxe grande colaboração ao desenvolvimento desta pesquisa, uma
vez que nele encontramos alguns documentos aqui analisados.
Em relação aos professores entrevistados, buscamos depoimentos de professores e
ex-alunos que tiveram relação com a disciplina estudada e, de certo modo, apresentam
um olhar particular sobre ela. Procurando compor uma história multifacetada da
disciplina em questão, o conjunto desses relatos nos ajudou a construir um panorama
que transcendeu a ideia de uma história única e verdadeira.
É fato que todos os professores aqui entrevistados tiveram um papel de
importância para o nosso estudo, relatando suas experiências, emitindo suas opiniões,
mas devemos mencionar também que outros professores a quem recorremos – e que
também tiveram uma forte ligação com a disciplina – não estiveram acessíveis a uma
entrevista. Por isso, buscamos aqui trabalhar com os depoimentos que nos foram
concedidos.
Os professores entrevistados foram:
•

Amélia Domingues de Castro, docente aposentada do Departamento de
Metodologia do Ensino da Faculdade de Educação da USP, foi responsável
pela disciplina de Didática Geral, tendo trabalhado nessa instituição durante 35
anos (1941 a 1976). Embora a

professora

não tenha trabalhado

especificamente com a disciplina em questão, nosso interesse em entrevistá-la
deve-se ao fato de ela ter sido um expoente da Didática no Brasil, além de ter
sido professora catedrática da Didática Geral, mediando o trabalho com
professores de todas as Metodologias de Ensino;
•

Sérgio Apparecido Lorenzato, docente aposentado do Departamento de
Metodologia de Ensino da Faculdade de Educação da UNICAMP, trabalhou
com o curso de licenciatura em Matemática e com as disciplinas Prática de
Ensino de Matemática e Didática da Matemática no período de 1974 a 1995;

•

Ubiratan D’Ambrósio, docente aposentado do Departamento de Matemática e
professor emérito da UNICAMP, trabalhou alguns anos com a disciplina
Didática Especial da Matemática, no curso de licenciatura em Matemática, no
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início dos anos 1960 na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Rio Claro (atual UNESP-Rio Claro);
•

Antonio Carlos Carrera de Souza, docente aposentado do Departamento de
Educação da UNESP-Rio Claro, trabalhou a disciplina Prática de Ensino de
Matemática no curso de licenciatura em Matemática no período de 1989 a
2002;

•

Nílson José Machado, atualmente docente do Departamento de Metodologia
de Ensino da Faculdade de Educação da USP, vem trabalhando com a
disciplina no curso de licenciatura em Matemática da USP desde 1983, ano de
seu ingresso como docente na FE-USP.

Por não encontrarmos professores que tivessem lecionado a disciplina no primeiro
momento de nossa pesquisa – Didática Especial da Matemática –, decidimos entrevistar
a professora Júnia Borges Botelho na condição de ex-aluna da licenciatura. Docente
aposentada do Instituto de Matemática e Estatística da USP, ela se licenciou em
Matemática na USP no ano de 1948, tendo cursado a disciplina Didática Especial da
Matemática.
Mesmo na condição de professores, a maioria de nossos entrevistados se reportou
à disciplina na condição de professor, mas não deixaram de expor suas experiências
também na condição de ex-alunos da disciplina.
A fim de favorecer a compreensão do presente estudo, faremos aqui um breve
resumo dos seus capítulos.
No primeiro capítulo, procuramos abordar as origens de uma disciplina que tinha
como objetivo ensinar a ensinar a Matemática. Inicialmente, a disciplina recebeu o
nome de Didática Especial da Matemática, surgindo nos cursos de licenciatura em
Matemática durante a década de 1930, especificamente nas Faculdades de Filosofia,
Ciências e Letras, tendo como objetivo principal oferecer subsídios teóricometodológicos ao futuro professor de Matemática da educação básica. Nesse capítulo,
abordamos uma experiência singular de formação de professores exercida no antigo
Instituto de Educação da Universidade de São Paulo - IEUSP (anos 1930), que acabou
dando origem à formação exercida nas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (anos
1940 e 1950). De acordo com os depoimentos e a bibliografia consultada, apresentamos
aqui uma forte herança que a disciplina recebeu da Escola Normal, fato que marcou seu
desprestígio perante as demais disciplinas acadêmicas. Ao final do capítulo,
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apresentamos um tópico sobre a Didática Especial da Matemática além do panorama
paulista.
No segundo capítulo, abordamos o processo de institucionalização da disciplina
no meio acadêmico. Analisamos aqui a mudança na nomenclatura da disciplina: o fim
da Didática Especial e o início da Prática de Ensino, buscando compreender essa nova
concepção de formação de professores. Nesse processo de institucionalização, tiveram
fundamental importância: as escolas de aplicação, a legislação oficial, os programas de
ensino e os livros-texto. As escolas de aplicação tinham como objetivo aliar a teoria e a
prática na formação docente. A legislação oficializou a Prática de Ensino nos currículos
como disciplina obrigatória dos cursos de formação de professores. Os livros-texto
deram uma identidade própria à disciplina, fornecendo leituras aos futuros professores e
oferecendo suporte teórico-metodológico à prática docente. O desenvolvimento da pósgraduação no Brasil também cooperou para a criação de campos de conhecimento e
pesquisa, ampliando o trabalho na disciplina.
No terceiro e último capítulo, mostramos que o surgimento do termo Metodologia
do Ensino de Matemática, que foi marcado por uma mudança de concepções. Se na
Prática de Ensino o foco era a preparação do professor para sua atuação profissional, na
qual o tecnicismo se fez marcante, na Metodologia de Ensino a ênfase maior será nos
fundamentos da educação matemática, em coerência com o desenvolvimento dessa área
do saber em seu estatuto epistemológico. Isso aconteceu mesmo nas instituições
estudadas que mantiveram o título da disciplina como Prática de Ensino de
Matemática. A disciplina adquire um caráter de formar o professor reflexivo, crítico,
autônomo, pesquisador. A multiplicidade de saberes caracterizará os programas e as
bibliografias indicadas.
As considerações finais apontam para uma secundarização do ensino superior, de
acordo com Chervel (1990), e também para um processo de tentativa de
disciplinarização de saberes na constituição e institucionalização da disciplina em
questão.
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CAPÍTULO 1:
A DIDÁTICA ESPECIAL DA MATEMÁTICA:
AS ORIGENS DE UMA DISCIPLINA

Neste primeiro capítulo, procuramos abordar as origens de uma disciplina que tinha por
objetivo ensinar a ensinar a Matemática. Inicialmente, a disciplina recebeu o nome de
Didática Especial da Matemática, surgindo nos cursos de licenciatura em Matemática
durante a década de 1930, especificamente nas Faculdades de Filosofia, Ciências e
Letras, tendo como objetivo principal oferecer subsídios teórico-metodológicos ao
professor de Matemática. Neste capítulo, abordamos uma experiência singular de
formação de professores exercida no antigo Instituto de Educação da Universidade de
São Paulo - IEUSP (anos 1930), que acabou dando origem à formação exercida nas
Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (anos 1940 e 1950). De acordo com os
depoimentos e a bibliografia consultada, apresentamos aqui uma forte herança que a
disciplina recebeu da Escola Normal, fato que marcou seu desprestígio perante as
demais

disciplinas

acadêmicas.

Ao

final,

desenvolvimentos para além do universo paulista.

mencionamos

brevemente

alguns
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CAPÍTULO 1
A DIDÁTICA ESPECIAL DA MATEMÁTICA:
AS ORIGENS DE UMA DISCIPLINA

1.1 A formação de professores: antecedentes históricos
Formar professores em faculdades de educação no Brasil é uma prática
relativamente recente. Na primeira metade do século XIX, por iniciativas isoladas3, as
províncias foram criando as suas instituições de ensino com o objetivo de formar
professores de primeiras letras, como foi o caso das primeiras Escolas Normais.
Em relação à formação de professores do ensino secundário, a implantação do
sistema de ensino superior no Brasil – durante o século XIX – não incluiu no seu
planejamento a formação de professores para esse nível de ensino. A vinda da Família
Real ao Brasil (1808) trouxe certo desenvolvimento à colônia com a criação das
primeiras faculdades e dos primeiros cursos superiores, que objetivavam “formar
quadros profissionais para a administração dos negócios do Estado e para a descoberta
de novas riquezas” (Sampaio, 1991, p. 2). Somente no século XX é que surgiram as
primeiras instituições responsáveis pela formação especializada dos professores
secundários.
Como a formação universitária no Brasil voltava-se exclusivamente a diplomar
aqueles que ocupariam posições privilegiadas na sociedade imperial, estando
basicamente relacionada aos cursos de Medicina, Direito e Engenharia, o ensino
secundário era ministrado por esses profissionais liberais. (Sampaio, 1991)
Até as primeiras décadas do século XX, o ensino de Matemática ficava dividido
basicamente entre militares e engenheiros:
A busca das origens da profissão de professor de Matemática no Brasil remete-nos às
escolas militares existentes desde finais do século XVII. Através de cursos de formação
militar, a Matemática supre as necessidades das práticas de guerra e de defesa do território
colonial, constituindo ingrediente fundamental da formação militar. (Valente, 2005, p. 2)

3

De acordo com Romanelli (2001), a primeira Escola Normal no Brasil data de 1835, criada na cidade de
Niterói (RJ). Sucessivamente, outras foram criadas pelo Brasil, tal como na Bahia (1836); no Pará (1839);
no Ceará (1845); na Paraíba (1854); no Rio Grande do Sul (1870); em São Paulo (1878); na Corte
(capital) em 1874; no Mato Grosso (1876); e em Goiás (1881). De fato, a proliferação dessas escolas pelo
país aconteceu somente no século XX com a demanda da população pelas escolas primárias.
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Até se criarem instituições que formassem professores de Matemática, as escolas
de engenharia foram as responsáveis pela formação dos primeiros quadros docentes no
país:
[...] seus egressos têm um verdadeiro curso secundário de Matemática no interior das
escolas de engenharia e, nessas escolas, já há uma tradição e cadeiras de Matemática
elementar ministradas por professores que também são autores de livros didáticos, além
de professores dos cursos preparatórios e liceus provinciais. De todo modo, antes das
Faculdades de Filosofia, o que se espera do candidato a professor de Matemática é
que ele seja um matemático. Isso é o que demonstra a análise do exame de cátedra de
um tempo onde essas faculdades ainda não existiam. [...] A partir da criação das
Faculdades de Filosofia, os concursos passarão a chancelar o profissional do ensino,
diferenciando o professor de Matemática do matemático. (Valente, 2005, p. 18, grifo
nosso)

Somente a partir dos anos 1920 e 1930, com a formação de uma sociedade
urbano-industrial e a preocupação com a qualificação profissional, é que ocorreu uma
demanda cada vez maior pela escolarização. A população que, até então, não
frequentava a escola passou a exigir uma ampliação do atendimento dado pela escola
primária, e a escola secundária acabou ficando restrita à classe média como forma de
ascensão social e também como acesso ao ensino superior. Com o aumento da procura
pela escola, consequentemente iniciou-se uma preocupação com a formação de
professores.
Em conseqüência dessa ampliação do acesso à escola pública, impôs-se ao Estado
a necessidade de se acelerar a formação de professores:
Com o ensino primário sendo colocado ao alcance das camadas populares, intensificaramse as preocupações acerca da melhor forma de ensino, da melhor escola e,
consequentemente, da necessária formação para os professores, os agentes responsáveis
por tal mudança. Era preciso, portanto, dar atenção especial às instituições formadoras de
professores. (Tomazetti, 2000, p. 128-129)

Em relação à educação brasileira, podemos destacar que houve uma tardia
preocupação com a formação de professores se compararmos à educação na Europa.
Nesse movimento, constatamos a presença dos ideais democráticos da Escola Nova4,
4

A partir dos anos 1920 emerge no Brasil o movimento renovador da educação, com denominações
variadas, tais como Escola Nova, Escola Ativa, entre outras. Originária dos Estados Unidos e da Europa,
o movimento renovador teve seus alicerces na Biologia e na Psicologia como conhecimentos pedagógicos
necessários, tendo a propagação das idéias renovadoras de John Dewey. No Brasil, o movimento foi
liderado essencialmente por Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, e se concretizou
com a criação da ABE (Associação Brasileira de Educação), fundada em 1924 na cidade do Rio de
Janeiro, a partir da iniciativa de um grupo de educadores brasileiros imbuídos das idéias renovadoras. Nos
anos 1930, o movimento renovador ficou expresso em documento oficial, redigido por educadores
brasileiros e publicado em 1932 sob o título Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse documento
discute a educação como uma função essencialmente pública, exigindo uma escola gratuita e obrigatória
para todos os cidadãos.
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ideais que impulsionaram o movimento de renovação da educação brasileira. Por isso, a
escola foi vista como agente de transformação.
Tomazetti (2000) aponta a formação de professores como consequência da
demanda pela escola. A formação de professores passou a ser alvo dos dirigentes
políticos. A partir das primeiras décadas do século XX – principalmente após a Primeira
República – é que começaram a surgir instituições comprometidas com a formação de
professores secundários, como veremos com as experiências do Instituto de Educação
da USP e das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras.

1.2 O Instituto de Educação da Universidade de São Paulo (1934-1938):
uma instituição pioneira na formação de professores
Tomazetti (2000) afirma que a formação de professores nos anos 1930 e 1940
passou por dois modelos distintos: o pioneiro e o imposto. O modelo pioneiro seria
aquele criado pelos idealizadores do Instituto de Educação da USP, cuja filosofia
inspirava-se no movimento da Escola Nova; o modelo imposto compreendia uma
formação de professores cujo modelo foi instituído durante o Estado Novo, reprimindo
todo ou qualquer tipo de educação que fizesse menção ao movimento escolanovista.
É com base no modelo pioneiro, implantado no estado de São Paulo durante os
anos 1930, que abordaremos inicialmente a formação de professores. A criação dos
primeiros cursos superiores no Brasil, como já vimos, não privilegiou a formação de
professores, mas sim os profissionais liberais. No Brasil, a preocupação em se formar
profissionais de nível superior para o magistério primário e secundário iniciou-se no
final do século XIX.
As experiências consolidadas de alguns países serviram como referência para que
se constituisse um modelo de formação de professores no Brasil. Em relação aos
Estados Unidos, há a experiência do Teacher’s College; na França, a Escola Normal
Superior; na Bélgica, o Instituto Pedagógico da Universidade de Louvain; em Genebra,
o Instituto Jean Jacques Rousseau. Tais experiências, assimiladas e adaptadas ao gênero
brasileiro, deram origem à Escola de Aperfeiçoamento em Minas Gerais (1929); ao
Instituto Católico de Estudos Superiores no Rio de Janeiro (1932); ao Instituto de
Educação da USP (1933); e à Escola de Educação, no Rio de Janeiro (1935).
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Essas instituições contribuíram para o florescimento de novas propostas
educacionais.

Evangelista

(2002)

discute

as

origens,

o

funcionamento,

o

desenvolvimento e o encerramento das atividades do Instituto de Educação da USP,
afirmando que desde a década de 1910 já havia discussões sobre institucionalizar a
formação de professores em nível universitário, fato que eclodiu, na década de 1920,
quando surgiram propostas de criação de centros educacionais de nível superior
destinados à formação do magistério.
Segundo a autora, a Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte, criada em
1929 por Francisco Campos (que em 1931 tornou-se ministro da Educação e da Saúde
no Governo Getúlio Vargas), e o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, criado em
1932 por Anísio Teixeira, tornaram-se instituições pioneiras na formação de professores
em nível superior.
Antunha (1975) afirma que a ideia de se criar uma escola de aperfeiçoamento para
os professores e administradores escolares bem como de instalar um estabelecimento
dedicado aos altos estudos e às pesquisas desinteressadas deve-se a George Dumas.
Objetivando implantar uma Escola de Altos Estudos Pedagógicos na cidade de São
Paulo, Antunha (1975) afirma que foi concebida por lei uma Faculdade de Educação em
19205 que nunca se efetivou. Após essa frustrada tentativa, criou-se o Instituto
Pedagógico6 em 1931, oferecendo um Curso de Aperfeiçoamento que tinha como
finalidade formar pessoal técnico para as escolas paulistas (inspetores, delegados de
ensino, diretores de estabelecimento e professores de escolas normais). No entanto, a
Faculdade de Educação e o Instituto Pedagógico não chegaram a cumprir seus objetivos
efetivamente que consistiam em formar o professor em nível superior.
Em 1933, foi criado o Instituto de Educação (Decreto Estadual nº 5.846, de
21/02/1933), que funcionou no prédio da antiga Escola Normal da Praça da República,
mais conhecida como Escola Normal Caetano de Campos. Segundo Evangelista (2002),
o Instituto de Educação amparou-se em dois modelos de formação de professores. O
primeiro modelo, francês, representado pelas universidades de Louvain, Liège e Gand
(Bélgica), mantinha instituições tais como a Escola Normal e a Faculdade de Ciências e
Letras. O segundo modelo, norte-americano, conjugava o ensino superior científico e
profissional. Neste, o Teacher’s College, que existia desde 1888, era a instituição que
formava profissionais da educação.
5
6

Reforma Sampaio Dória – Lei nº 1750, de 08/12/1920.
Decreto nº 4.888, de 12/02/1931.
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No estado de São Paulo, o Instituto de Educação da USP, criado em 1933, foi a
primeira experiência de formação de professores em nível superior:
Responsável pela instituição do sistema universitário como forma preferencial para a
organização do Ensino Superior no país, previu um padrão geral, admitindo organizações
universitárias variadas, o que conduziu Antunha a denominar a USP de variante paulista.
No âmbito das variações permitidas previa-se a possibilidade da instituição de uma
unidade dedicada às questões educacionais: a Faculdade de Educação, Ciências e Letras.
(Evangelista, 2002, p. 22)

Com a criação da Universidade de São Paulo em 1934, o Instituto de Educação foi
incorporado à USP, constituindo uma unidade da universidade. Com isso, passou-se a
ter a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) e o Instituto de Educação (IE)
como instituições que se ocupavam da formação de professores. Com a incorporação,
[...] o Instituto de Educação tornou-se unidade universitária de preparação pedagógica do
magistério para todos os graus de ensino, mas não mudou sua denominação. Foi
institucionalizada, então, a área educacional na primeira organização universitária oriunda
da reordenação do Ensino Superior pelo governo Getúlio Vargas. Os lentes da Escola
Normal da Praça construíram este lugar e a partir dele buscaram obter a hegemonia
de sua concepção. (Evangelista, 2002, p. 28, grifo nosso)

O corpo docente do Instituto de Educação da USP foi constituído pelos
professores da antiga Escola Normal Caetano de Campos, instituição responsável pela
formação de professores.
Assim como houve a incorporação do Instituto de Educação pela Universidade de
São Paulo, tal fato também ocorreu no Rio de Janeiro: a incorporação do Instituto de
Educação pela Universidade do Distrito Federal. Os objetivos dos Institutos de
Educação do Rio de Janeiro e de São Paulo eram:
[...] concorrer como centro de documentação e pesquisa para a formação de uma cultura
pedagógica nacional. (Fávero apud Mendonça, 1994, p. 38)
[...] anteprojeto propunha a criação de um Centro de Documentação e Informação
Pedagógica com a competência de “recolher e difundir informações sobre as atividades
educacionais do Brasil e do estrangeiro, organizado o seu respectivo arquivo”.
(Evangelista, 2002, p. 224)

Fernando de Azevedo, idealizador do Instituto de Educação de São Paulo,
argumentava que, nos anos 1920, não investir na formação do magistério seria pôr em
risco a democracia de um país, pois o professor “poderia reunir ditadura com ciência,
abandonando a ‘liberdade de espírito, de pesquisa e de crítica’, fatal para a consolidação
de um Estado democrático” (Evangelista, 2002, p. 59). Por isso, os professores
deveriam ser formados de acordo com o “espírito de renovação”, comumente conhecido
como o movimento renovador de educação, o escolanovismo.
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De acordo com Vaidergorn (2003), a criação da Universidade de São Paulo girou
em torno de uma influente parcela das elites paulistas, dentre elas o grupo do Estado
(jornal O Estado de São Paulo), cujo proprietário era Júlio de Mesquita Filho, que
pretendia preservar a “regeneração política” por meio da educação. A criação de uma
universidade seria uma alternativa para a crise do Partido Republicano Paulista (PRP).
Além disso, o grupo do Estado era composto por intelectuais da oligarquia cafeeira e
por dissidentes modernizadores, formando a “comunhão paulista”. Dessa forma, “o
grupo do Estado reconhecia o papel insubstituível da escola como transformadora real
da sociedade e retificadora dos desníveis de classe” (Vaidergorn, 2003, p. 80).
Ao se criar a USP, não houve, no início, uma forte demanda de alunos
interessados em estudar na FFCL-USP. A fim de que o projeto da USP pudesse ir
adiante, Fernando de Azevedo – então diretor do Instituto de Educação – propôs que se
convidassem professores primários (com vencimento7) para o preenchimento das
turmas. O diretor também buscou trazer alunos dos cursos de aperfeiçoamento e
especialização (normalistas de nível médio) para cursarem a Faculdade de Filosofia.
Para compreender um pouco melhor o processo de institucionalização da
Universidade de São Paulo, recorremos ao depoimento de uma de nossas entrevistadas,
Amélia Domingues de Castro, professora aposentada da Faculdade de Educação da
USP. Ela nos conta que iniciou seu curso de graduação (Geografia e História) na FFCLUSP em 1938, sem ter cursado o ensino colegial (atual ensino médio):
Eu fiz o curso secundário [ginasial, de 5 anos] no Instituto de Educação Caetano de
Campos. E quando eu terminei em 1937, a Faculdade de Filosofia era “recém-nascida”
porque foi fundada em 1934. Havia um interesse muito grande em ter alunos, e a
Faculdade permitiu que se fizesse exame direto sem ter os dois anos do curso colegial
que eram exigidos para você fazer o exame para o curso superior. Então, muitas
pessoas, assim como eu, entraram diretamente. Fizeram 5 anos de ginásio e depois
fizeram a faculdade. Veja que não éramos muito amadurecidos. E aí entrei no curso de
Geografia e História. (Castro, 2007, grifo nosso)

A partir dos estudos de Vaidergorn (2003) e do depoimento da professora Amélia
Domingues de Castro, vemos que nos primeiros anos de funcionamento da FFCL-USP,
era permitido que alunos sem o curso secundário completo ingressassem diretamente no
ensino superior. Isso nos mostra a carência de alunos numa fase em que a Faculdade de
Filosofia da USP precisava se estabelecer como instituição.
Assim, com a criação da Universidade de São Paulo em 1934, o Instituto de
Educação foi a unidade responsável pela formação pedagógica dos professores
7

Salário
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secundários. Segundo Evangelista (2002), o Instituto de Educação da Universidade de
São Paulo configurou-se como uma instituição composta por dois segmentos:
1) Escolas de aplicação: jardim de infância, escola primária e escola secundária;
2) Escola de professores (formação em nível superior), com cinco modalidades de
estudos superiores: formação de professores primários; formação de professores
secundários; formação de diretores escolares; formação de inspetores escolares; escola
de aperfeiçoamento.
No processo de implantação do Instituto de Educação foram sugeridas algumas
cadeiras (disciplinas), elegendo-se alguns saberes necessários à formação pedagógica
dos professores. São elas:
1. Biologia Educacional;
2. Psicologia Educacional;
3. Sociologia Educacional;
4. Filosofia e História da Educação;
5. Estatística Educacional e Educação Comparada;
6. Administração e Legislação Escolar;
7. Metodologia do Ensino Secundário;
8. Metodologia do Ensino Primário.
É importante salientar que algumas disciplinas tiveram mais importância que
outras como, por exemplo, a Psicologia Educacional, para a qual havia um número
maior de professores (15 profissionais) que desenvolvia um trabalho vinculado ao
laboratório. Esse fato também aconteceu com a disciplina Biologia Educacional, porém
numa proporção menor. Já as disciplinas de Metodologia, essas contavam com um
número maior de professores assistentes devido às matérias de ensino e à prática
pedagógica nas escolas anexas.
O Instituto de Educação da USP dispunha de alguns equipamentos fundamentais
para a organização da instituição e realização dos seus objetivos: bibliotecas, a revista
Archivos do Instituto de Educação e laboratórios (Biologia Educacional, Psicologia
Educacional, Centro de Documentação e Estudos Pedagógicos, Laboratório de
Pesquisas Sociais e Educacionais, Laboratório de Estatística).
Na seqüência, apresentamos, na tabela 1, o elenco das disciplinas voltadas para a
formação pedagógica de professores primários e secundários oferecido por cada curso
do Instituto de Educação:
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TABELA 1:
DISCIPLINAS DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
(1934-1938):
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE
DE PROFESSORES
PROFESSORES SECUNDÁRIOS
PRIMÁRIOS
(Duração: 1 ano)
(Duração: 2 anos)
1º Ano
1º Semestre
• Biologia Educacional;
• Biologia
Educacional
aplicada
ao
adolescente;
• Psicologia Educacional;
• Psicologia Educacional;
• Sociologia Educacional;
• Matérias e Prática de Ensino • Sociologia Educacional;
Primário.
• Metodologia do Ensino Secundário.
2º Ano
• Biologia Educacional (higiene
escolar);
• Psicologia Educacional;
• História e Filosofia da Educação;
• Educação Comparada;
• Matérias e Prática de Ensino
Primário.

2º Semestre
• História e Filosofia da Educação;
• Educação Secundária Comparada;
• Metodologia do Ensino Secundário.

Fonte: Evangelista (2002).

Para se obter o diploma de nível superior de professor primário pelo Instituto de
Educação da USP, o candidato deveria cursar todas as disciplinas descritas na coluna
esquerda da Tabela 1.
No caso do professor secundário, sua formação era obtida inicialmente na
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, por meio de um de seus cursos e,
posteriormente, era complementada com a formação pedagógica no Instituto de
Educação. Para o candidato obter a licença ao magistério secundário, ele deveria
concluir os três anos do curso obtido na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras ou
cursar a formação pedagógica simultaneamente ao terceiro ano do curso da FFCL-USP.
De acordo com as disciplinas descritas na Tabela 1, podemos observar que os
currículos de ambos os cursos elencavam uma série de disciplinas, privilegiando as
disciplinas de fundamentos, as metodologias de ensino e a prática de ensino (apenas
para formação de professores primários). No que se refere especialmente ao Curso de
Formação do Professor Secundário, Evangelista (2002) descreve o seu currículo:
Dado em um ano, compreenderia: 1º - o estudo dos conhecimentos fundamentais da
educação: biologia educacional, psicologia educacional, sociologia educacional, filosofia
e história da educação comparada, nos dois semestres, dados pelos Catedráticos; 2º - o
ensino teórico e geral dos fundamentos filosóficos e científicos do método e estudo
experimental dos processos de ensino, a cargo do Catedrático de Metodologia Geral
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do Ensino Secundário, que organizaria os estágios e estudos das metodologias
especiais; 3º - um ensino especializado e prática dos processos próprios ao ensino de
matérias ou grupo de matérias, e estágio profissional; sob responsabilidade de livresdocentes, assistentes das cadeiras nas respectivas especialidades. (Evangelista, 2002,
p. 227, grifo nosso)

As metodologias de ensino começaram a surgir a partir dos anos 1930 na
formação do professor secundário. A prática de ensino era uma atividade que vinha
acompanhada das metodologias de ensino, sendo coordenada por um docente
responsável. Por isso, havia uma sobreposição de saberes até se chegar ao momento da
prática pedagógica: inicialmente cursavam-se as disciplinas de fundamentos, depois as
metodologias de ensino ou o saber fazer e, posteriormente, a prática de ensino. Segundo
Evangelista (2002), esse percurso prepararia o professor para a carreira docente.
No Instituto de Educação, as metodologias de ensino eram distribuídas por áreas
ou matérias: Português e Línguas Clássicas, Línguas Estrangeiras, História e Geografia,
Ciências Sociais, Matemática, Ciências Físicas e Químicas, Biologia e Ciências
Naturais. Com isso, os alunos poderiam escolher a matéria (ou um grupo de matérias)
que lecionariam.
Devido à carência de professores nas escolas, era permitido ao aluno cursar mais
do que uma metodologia de ensino. Assim ele poderia lecionar em mais do que uma
área ou disciplina, minimizando a carência de professores nas escolas.
Nesse processo de formação pedagógica, o Instituto de Educação da USP apoiouse no movimento renovador da Escola Nova. A USP se projetou nas três grandes faces
da concepção universitária: o ensino, a pesquisa e a extensão. Entretanto, a universidade
se debruçou especialmente sobre a pesquisa. Por isso, os trabalhos de laboratório
tiveram grande importância. Apoiados na ciência, especialmente na Biologia, na
Sociologia e na Psicologia, “a formação técnica e profissional do professor ganhou
então nova coloração, pois não se tratava apenas de saber o que ensinar, mas de saber
como ensinar” (Evangelista, 2002, p. 30).
Conforme descreve Evangelista (2002), o Curso de Formação Pedagógica do
Professor Secundário teve início em 1936, já que a primeira turma de alunos da FFCLUSP iniciou suas atividades em 1934. A disciplina era oferecida aos alunos da FFCLUSP (candidatos ao magistério secundário) que já tivessem cursado, pelo menos, dois
anos da graduação. Cada disciplina tinha um docente responsável:
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TABELA 2:
PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELAS DISCIPLINAS DO CURSO
DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DISCIPLINA
Biologia Educacional Aplicada
Adolescente
Psicologia da Adolescência
Sociologia Educacional
História e Filosofia da Educação
Educação Secundária Comparada
Metodologia do Ensino Secundário

PROFESSOR RESPONSÁVEL
ao Júlio Baptista da Costa (Prof. Substituto)
Noemy da Silveira Rudolpher (Profa.
Catedrática)
Fernando de Azevedo (Prof. Catedrático)
Roldão Lopes de Barro (Prof. Catedrático)
Milton Camargo da Silva Rodrigues (Prof.
Catedrático)
Paul Arbousse-Bastide (Prof. Contratado)

Fonte: Evangelista (2002).

Conforme a tabela 2, os professores responsáveis pelas disciplinas descritas acima
eram, em sua maioria, professores catedráticos. Noemy da Silva Rudolpher, catedrática
de Psicologia da Adolescência, era professora normalista e havia feito curso nos Estados
Unidos, trazendo consigo o ideário escolanovista. Fernando de Azevedo, embora fosse
bacharel em Direito, lecionava Sociologia da Educação e foi diretor do Instituto de
Educação (IEUSP).
A disciplina Metodologia do Ensino Secundário, oferecida no Curso de Formação
Pedagógica para Professores do Ensino Secundário, foi assumida pelo professor Paul
Arbousse-Bastide (Universidade de Besançon, França). O professor veio para o Brasil
em 1934 com o objetivo de participar da missão francesa que compôs o quadro docente
da FFCL-USP, dispondo-se inicialmente a trabalhar a cadeira de Sociologia e, depois,
Política. Em 1935, foi nomeado membro da Comissão Paulista para o estudo do
anteprojeto do Plano Nacional de Educação, elaborado pelo Ministro da Educação,
Gustavo Capanema. Isso colaborou para que Fernando de Azevedo, diretor do Instituto
de Educação, convidasse o professor Bastide a lecionar no primeiro curso de formação
de professores secundários na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP.
Mokrejs (1984) nos conta que “Bastide aceitou o desafio enfrentando a hostilidade e o
desapontamento de alguns colegas que consideravam essa tarefa de importância ínfima
para um professor de filosofia” (p. 345). Encontramos, nessa citação, um preconceito
por parte de muitos educadores em relação às questões de ensino. Embora muitos
professores catedráticos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras estivessem
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voltados para o ensino superior, poucos se envolviam de fato com as questões
educacionais, especialmente a formação de professores.
Segundo Mokrejs (1984), o curso de Metodologia do Ensino Secundário foi
documentado em dois momentos distintos: inicialmente um curso ministrado e, depois,
como material editado em um livro. O curso foi previsto para dois semestres letivos e, o
conteúdo nele abordado, deu origem ao livro Formando o homem – contribuição para o
plano de um ginásio ideal (1944)8.
O programa de ensino do professor Bastide foi o seguinte:
QUADRO 1:
PROGRAMA DA DISCIPLINA
METHODOLOGIA DO ENSINO SECUNDÁRIO – DÉCADA DE 1930
Instituto de Educação da USP – Prof. Paul Arbousse-Bastide
Introdução:
A preparação profissional do professor do ensino secundário. O que ela é em alguns países
contemporâneos. Preconceitos anti e pro-pedagógicos. Procura de um ponto de vista sobre a pedagogia
geral.
1º Semestre:
I – Natureza e significado do ensino secundário:
1. Situação em relação às diferentes ordens do ensino.
2. Como o ensino secundário se articula com os diferentes graus de ensino.
3. Ensino secundário ou ensino de segundo grau?
4. A diversidade e a unidade do ensino secundário. Deve haver um ensino secundário especialmente
feminino?
5. O ensino secundário e a preparação profissional.
6. A especialização e o ensino secundário (Do professor e do aluno).
7. O ensino secundário e a cultura geral.
II – O princípio do ensino secundário: a cultura geral e o despertar do espírito crítico, a preparação
para a vida.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

O que é cultura geral?
O despertar do espírito crítico no adolescente.
A cultura geral e o espírito crítico podem ser matéria de ensino?
As humanidades como método de cultura geral.
As variedades do humanismo educativo: científico, profissional, filológico, etc.
Importância das cadeiras fundamentais, seja no curso de estudos secundários, seja como
conclusão desses estudos. As classes de filosofia e de matemática elementares, na França.
O princípio dos anos propedêuticos ao ensino superior. Devem ser integrados no ensino
secundário, distintos dele, ou assimilados ao ensino superior?
A cultura geral, o espírito crítico e a preparação para a vida. Há oposição entre esses termos?

Além dessa obra, encontramos no acervo da Biblioteca da Faculdade de Educação da USP outras obras
do mesmo autor: Doctrine de l'education universelle dans la philosophie d'Auguste Comte (1957),
Auguste Comte (1968), Aula magna (1984).
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III – O professor do ensino secundário: preparação, função, a disciplina intelectual e moral a que ele
deve se impor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Professor e educador. O que implica esses dois termos.
O estatuto jurídico e social do professor. A questão do tempo integral.
A competência teórica, técnica e profissional.
Os perigos intelectuais e morais que ameaçam qualquer educador.
A higiene intelectual necessária ao professor.
A ação do professor está ligada à sua vitalidade intelectual.
O aperfeiçoamento profissional do professor: papel pedagógico e moral da inspeção. Teoria da
inspeção especial e geral. De onde devem vir as sugestões para a orientação do ensino
secundário?
8. O ensino e a vida. Necessidade de manter os contactos entre o teórico e o prático. O professor à
margem da vida ou na vida.
9. Os meios práticos de que dispõe o professor do ensino secundário para conservar sua vitalidade
intelectual (as associações profissionais, os clubes de livre entretenimento, as bibliotecas
circulantes, os centros internacionais de documentação pedagógica, as associações
internacionais de professores do ensino secundário).
10. O professor do ensino secundário e a pesquisa científica pura. O professor deve se preparar para
a pesquisa científica. Diferentes graus na pesquisa pura. Meios de que dispõe o professor para
tornar-se e permanecer um pesquisador.
2º Semestre:
IV – O contacto moral e mental com os alunos:

1.
2.
3.
4.

Dificuldade deste contato segundo as idades e o desenvolvimento mental.
Preconceitos dos alunos para com o professor e deste para com os alunos.
As barreiras das classes sociais e do nível de educação.
O professor deve e pode seguir o desenvolvimento mental dos alunos? Ou deve limitar-se a
seguir esse desenvolvimento durante um ano escolar?
5. A neutralidade do professor e sua influência moral. Há incompatibilidade entre esses dois
termos? Diferença entre pressão moral, influência moral e educação moral.
6. O contacto entre o professor e os alunos por ocasião do trabalho escolar (interrogação, deveres,
trabalhos práticos, provas semestrais, exames).
7. O que deve ser o trabalho do aluno. Função dos exercícios e dos exames ou concursos.
8. Utilidade da vida em comum do professor e dos alunos: o jogo comum (esporte), o estudo em
comum (trabalho dirigido), a observação em comum (excursão educativa). O trabalho em
grupo. Valor do internato. Vigilância direta, indireta ou “self-control”.
9. As associações de alunos. Perigos e vantagens.
10. As associações de antigos alunos. Fim, significação social e moral.
11. O professor, o nascimento das vocações e a orientação profissional.
12. A amizade educativa, ideal da função do professor.
V – O professor secundário no meio social:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O professor secundário deve situar sua função no conjunto das funções sociais.
Necessidade para o professor de estar informado sobre o meio social, os problemas sociais e
políticos, nacionais e internacionais.
O conflito do espírito crítico e do espírito nacional no ensino contemporâneo.
A atenção do professor deve se dirigir muito especialmente sobre a formação das classes
médias e sobre a seleção das elites. Há contradição entre esses dois termos? Papel das bolsas.
Teoria da gratuidade e da escola única como meio de seleção.
A função do professor secundário segundo os regimes sociais. O professor secundário e a
democracia.
Ligação necessária do professor do ensino secundário com os grupos sociais fundamentais? A
família dos alunos, os grupos profissionais de antigos alunos, os grupos de estudantes, os
grupos religiosos e políticos.
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7.
8.

O problema da liberdade de cátedra. A função do professor lhe impõe uma certa reserva na ação
social ou política? Como conciliar a sinceridade e a imparcialidade no ensino? A função
educativa implica uma atitude de cooperação social.
Contribuição do professor para a formação de um espírito de dignidade nacional, de
solidariedade e de justiça social e de compreensão internacional.
Fonte: MOKREJS, 1984.

Embora esse programa de ensino seja da década de 1930, ele traz questões em
relação aos assuntos educacionais que continuam muito presentes atualmente. Bastide
procurava discutir em seu programa, a diferença entre professor e educador; o
desenvolvimento do espírito crítico do aluno; a dualidade teoria e prática; a relação
professor-pesquisador; a educação e as classes sociais; a relação professor-aluno. Essas
seriam as questões que deveriam ser abordadas num curso de Metodologia de Ensino,
segundo esse professor.
Sobre a oferta da disciplina Metodologia do Ensino Secundário, Evangelista
(2002) nos diz que esse curso foi oferecido inicialmente em 1936. Segundo a autora, as
“metodologias especiais” eram abordadas na disciplina em forma de conferências,
ministradas por professores especialistas de cada uma das matérias das escolas
secundárias.
De 1936 a 1938, o número de alunos matriculados no Curso de Formação
Pedagógica de Professores Secundários do Instituto de Educação da USP foi
aumentando gradativamente. No primeiro ano de funcionamento, em 1936, contava com
15 alunos (13 homens e 2 mulheres); a segunda turma (1937) possuía 48 alunos (sendo
31 mulheres e 17 homens); e a terceira turma (1938), 50 alunos (33 mulheres e 17
homens)9.
Em relação ao Curso de Formação de Professores Primários, este se assemelhava
ao curso de professores secundários, porém era oferecido em tempo maior (dois anos).
Segundo dados de Evangelista (2002), algumas disciplinas foram ministradas pelos
mesmos professores do curso secundário, enquanto outras disciplinas tiveram outros
professores.

9

Conforme dados de Evangelista (2002), os alunos da FFCL-USP que frequentavam o curso de formação
pedagógica para professores secundários no Instituto de Educação tinham origens diversas. No período de
1936-1938, frequentaram esses cursos 88 alunos da FFCL-USP, sendo: 23 alunos da História e Geografia,
18 alunos das Ciências Sociais e Políticas, 17 alunos das Línguas Estrangeiras, 15 alunos da Filosofia, 7
alunos das Línguas Clássicas e Estrangeiras, apenas 3 alunos das Ciências Matemáticas e 3 alunos das
Ciências Naturais. Nem todos os estudantes da FFCL-USP buscavam a formação para exercer o
magistério.
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TABELA 3:
PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELAS DISCIPLINAS DO CURSO
DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES PRIMÁRIOS DO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
DISCIPLINA
Biologia Educacional
Psicologia Educacional
Sociologia Educacional
História e Filosofia da Educação
Educação Comparada
Metodologia do Ensino Primário

PROFESSOR RESPONSÁVEL
Antônio Ferreira de Almeida Jr. (Prof.
Catedrático)
Noemy da Silveira Rudolpher (Profa.
Catedrática)
Fernando de Azevedo (Prof. Catedrático)
Roldão Lopes de Barro (Prof. Catedrático)
Milton Camargo da Silva Rodrigues (Prof.
Catedrático)
Onofre de Arruda Penteado Jr. (Prof.
Catedrático)
Fonte: Evangelista (2002).

Quanto à Metodologia do Ensino Primário, seu programa de ensino sugeria
questões relativas à didática, à aprendizagem, às disciplinas e à metodologia de ensino,
propondo mais adiante aspectos específicos quanto ao ensino da leitura, da escrita e do
cálculo. No ano seguinte, as questões relativas à didática e à metodologia de ensino
abrangiam o ensino de Geografia, História, História Natural, Higiene, Desenho, Música,
Moral e Educação Cívica.
O programa da disciplina Metodologia do Ensino Primário indicava uma
bibliografia diversa, incluindo livros-texto de pensadores e educadores como Dewey,
Lourenço Filho, Aguayo, expoentes da Escola Nova, como referência básica ao trabalho
desenvolvido na área de Didática. No que se refere às metodologias especiais de ensino,
o programa também indicou livros-texto para as áreas de Linguagem, Ciências, História
e Geografia e Matemática. Quanto à área de ensino de Matemática, o programa indicou
três obras: A nova metodologia da aritmética (E. L. Thorndike); O cálculo e a medida
(Decroly e Hemaide) e Como se ensina aritmética (F. Vasconcellos).
Em 1938, o Instituto de Educação da USP foi extinto pelo governo ditatorial de
Getúlio Vargas (1937-1945). As razões do fim desse Instituto vieram a público apenas
dois meses depois de sua extinção, quando Ademar de Barros, interventor do estado de
São Paulo, explicou os motivos em carta publicada no jornal A Noite, do Rio de Janeiro,
resumidos em dez pontos:
1 – Em primeiro lugar, Ademar de Barros se defendeu, afirmando que o
procedimento em fechar o Instituto de Educação não desrespeitou a legislação
vigente;
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2 – O Jardim de Infância, a Escola Primária e a Escola Secundária estavam
subordinadas ao Instituto de Educação, não considerando que eram instituições
anexas ao Instituto;
3 – Alto orçamento devido às escolas anexas;
4 – O Instituto de Educação gastou milhares de contos na reforma de um único
andar de seu prédio;
5 – Alto custo na compra de mobílias;
6 – O Instituto de Educação prejudicava o combate ao analfabetismo, tornando
difícil a formação dos professores primários;
7 – O Interventor justificou a transferência dos professores catedráticos do IEUSP
para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como não sendo prejudicial a
eles;
8 – O Interventor acusou Fernando de Azevedo de dirigir as escolas anexas e
indicar pessoal para a direção segundo seus interesses;
9 – Ademar de Barros chamou a atenção para a existência de cadeiras vagas na
instituição universitária, fato indesejável pelo Interventor;
10 – Os salários dos professores do Instituto de Educação eram maiores que os
salários dos professores da Faculdade de Medicina da USP.
Ante o retrocesso que a medida representa, os educadores reagem e demonstram
descontentamento, conforme pode ser visto no depoimento de Fernando de Azevedo,
um dos mais diretamente envolvidos com o encerramento das atividades do Instituto de
Educação:
Estou vendo que todos os nossos esforços serão inúteis. Destes cinco anos de trabalho
ininterrupto que ficou, que me reservaram? Da obra, nada ficou: foi tudo integralmente
destruído. Não ficou pedra sobre pedra. É como se tivesse passado um furacão. Tomaramnos de assalto os edifícios e as instalações, que pertencem ao Instituto e à Universidade,
secretaria, biblioteca, laboratórios, contínuos e entregaram a uma instituição igual às
outras escolas normais e estranha e inincorporável a um sistema universitário. (Azevedo
apud Penna, 1987, p. 48)

De acordo com Evangelista (2002), a interferência dos católicos foi algo decisivo
para a extinção do Instituto de Educação:
Certamente não há dúvidas de que a atuação católica teve aí grande peso. Sua perseguição
aos renovadores vinha do início da década de 30 e se consolidou em organizações e
ataques através de seus periódicos, especialmente da revista A Ordem e da Revista
Brasileira de Pedagogia, lideradas por Amoroso Lima e Backheuser, como já foi visto. Os
litígios com os católicos, se tinham um componente de natureza pedagógica e política
mais geral, comportaram também ações dirigidas pessoalmente contra Fernando de
Azevedo e Anísio Teixeira. O processo de encerramento do IEUSP é simultâneo ao da
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Universidade do Distrito Federal, significando que as duas primeiras experiências de
formação do professor em nível superior foram abortadas. (p. 232)

Fato semelhante ocorrera com a Universidade do Distrito Federal, criada em 1935
por Anísio Teixeira. Com o advento do Estado Novo, este foi demitido e, em 1939, a
universidade foi extinta. Em relação a esses fatos, Evangelista (2002) afirma que a
Igreja Católica sempre teve interesse em assumir postos-chave na direção do sistema
universitário.
Em junho de 1938, quando o Instituto de Educação foi extinto, a cadeira de
Metodologia do Ensino Secundário foi assumida por Milton da Silva Camargo
Rodrigues, professor catedrático. Nesse período, a cadeira de Metodologia do Ensino
Secundário apareceu de forma mais explícita, dividindo-se em duas partes: Didática
Geral – assumida pelo professor catedrático; e Didática Especial – assumida por
diferentes professores, de acordo com a matéria de ensino e por sugestão do próprio
professor catedrático. No caso da disciplina Matemática, sua Didática Especial passou a
ser ministrada por José de Assis Velloso, professor catedrático de Matemática da Escola
Secundária.
Diante de todos esses fatos, é importante destacar o desprestígio do Instituto de
Educação se comparado às demais unidades acadêmicas da Universidade de São Paulo
nos primeiros anos de funcionamento:
Embora fosse também uma escola superior profissional, o seu caráter misto (normal e
superior), a sua situação de transitoriedade e o tipo de profissionais que se propunha
formar (e que indiscutivelmente não eram, na época, tão conceituados), não lhe permitiam
ombrear-se com as outras escolas superiores de São Paulo. (Antunha, 1975, p. 38)

Esse desprestígio do Instituto de Educação diante das demais unidades da USP,
conforme diz o próprio Antunha (1975), deve-se ao “o caráter misto” dessa instituição
que fazia com que muitos profissionais não valorizassem o trabalho que lá era
desenvolvido. O fato de haver professores que lecionavam no ensino primário e na
Escola Normal e que também lecionavam no ensino superior (Instituto de Educação)
fazia gerar certo desconforto diante dos demais profissionais.
Com o fim do Instituto de Educação (1938), alguns professores foram
aproveitados pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, recrutados em sua Seção
Pedagógica.
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1.3

A Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi): o modelo de formação de

professores
Com o advento do Estado Novo (1937-1945), o presidente Getúlio Vargas,
juntamente com seu Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, buscaram
impor um modelo de formação de professores que seria adotado pelas demais
universidades brasileiras. Esse modelo foi apresentado por meio do Decreto-lei nº
1.190, de 04/04/1939, que criou a Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) e deu
organicidade às Faculdades de Filosofia existentes no país. Por meio dessa legislação, o
governo federal poderia assegurar o monopólio da formação da elite brasileira,
inculcando aí os valores considerados necessários à classe dirigente:
Até os anos 1930, os professores do ensino primário obtinham seus títulos nas antigas
Escolas Normais, e os professores do ensino secundário não possuíam preparação
pedagógica necessária ao trabalho docente, sendo, geralmente, profissionais liberais:
médicos, advogados e engenheiros. Com o surgimento das primeiras Faculdades de
Filosofia, Ciências e Letras, foram criados os primeiros cursos de formação de professores
em nível superior no Brasil. O Decreto-lei nº 1.190, de 04/04/1939, não apenas criou a
Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) durante o Estado Novo, bem como regulamentou
as Faculdades de Filosofia, dando organicidade aos cursos nelas existentes. Criaram-se,
então, os primeiros cursos de Licenciatura no país, visando secundariamente a formação
de professores, já que o principal objetivo das Faculdades de Filosofia era “preparar
trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades culturais de ordem
desinteressada ou técnica”. (NÓBREGA, s.d., p. 562)

A organização da FNFi, situada no Distrito Federal (RJ), veio apresentar um novo
modelo de formação de professores. Se até os anos 1930, não havia, de fato, instituições
responsáveis pela formação docente em nível superior, a partir daí começou a surgir
instituições que dariam uma formação básica ao futuro professor, seguindo padrões préestabelecidos. Nesse contexto, a criação dessa faculdade, como modelo proposto,
constituiu-se para fazer:
[...] parte de um projeto e de uma trama universitária; nasce no Estado Novo marcada por
conflitos, não apenas de interesses, mas também de classes. Tais conflitos, em geral, são
rotinizados por meio de canais institucionais facilitadores de sua expressão legal e,
portanto, de seu controle. Daí, a análise dessa Faculdade em si mesma bem como das
relações de autoridade nela embutidas serem tão importantes quanto a ideologia ou visão
de mundo veiculada por seus cursos e programas. (Fávero, 1989, p. 49)

Nesse caso, o Decreto-lei nº 1.190, de 04/04/1939 veio impor o ordenamento legal
do processo pedagógico. Ao discutir a legislação escolar, Faria Filho (1998) destaca a
lei como uma prática ordenadora e instituidora, voltada às relações sociais. Portanto,
entende-se a legislação escolar como lugar de expressão e construção de conflitos e
lutas sociais.
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Observamos que o objetivo principal da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da USP foi sistematizar e aperfeiçoar a ciência no país, ficando a docência em segundo
plano. A pesquisa era o seu principal objetivo e, consequentemente, a formação de
professores como objetivo secundário, pretendendo suprir uma carência de professores
para o ensino secundário.
Ao analisar a constituição dessas instituições (FFCL) no país, Sucupira (1969)
conclui que a tarefa de formar professores era uma atividade secundária para as
Faculdades de Filosofia, já que os países em desenvolvimento não poderiam se dedicar
à formação de pesquisadores de forma exclusiva e integral. A idealização de formar
pesquisadores para uma “cultura desinteressada” espelhava-se nos moldes europeus,
sobretudo no modelo da Universidade de Berlim, criada em 1810, sob a inspiração de
Wilhelm Von Humboldt. Sua proposta era unir ensino e pesquisa na universidade, já
que a pesquisa acontecia fora do âmbito universitário.
Sobre as origens da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Vaidergorn (2003)
vai mais longe. Para ele, essa instituição esteve atrelada à universidade, uma instituição
criada durante a era medieval e intimamente ligada à Igreja Católica:
A ideia de ‘Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras’ só pode ser entendida se
acompanhada com a de ‘universidade’. Esta instituição surge na Idade Média, no século
XII, de forma espontânea, como Bolonha e Paris, pela vantagem de reunir e proteger os
grupos de estudiosos na forma de uma corporação legal que adotou a denominação de
universitas, ou então é criada pelo papado ou por ele adotadas, por manterem também
estudos de direito canônico e de teologia. (p. 33)

Visando oferecer uma organicidade às universidades brasileiras, a FNFi foi
apresentada com algumas seções e seus respectivos cursos:
TABELA 4:
SEÇÕES E CURSOS DA FACULDADE NACIONAL DE FILOSOFIA
DECRETO-LEI Nº 1.190, 04/04/1939
Seções
Cursos
Filosofia

Filosofia

Ciências

Matemática, Física, Química, História Natural,
Geografia e História, Ciências Sociais

Letras

Letras Clássicas, Letras Neo-latinas, Letras AngloGermânicas

Pedagogia

Pedagogia

Didática

Didática
Fonte: DECRETO-LEI Nº 1.190, 04/04/1939
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Todos os cursos da FNFi receberam um currículo com uma seriação de três anos.
A conclusão dos três anos conferia ao candidato o grau de bacharel. Portanto, para atuar
no magistério do ensino secundário, era necessário que o bacharel realizasse o Curso de
Didática (com duração de um ano), oferecido pela Seção de Didática, necessário àqueles
que quisessem seguir carreira no magistério. Essa estrutura de curso ficou conhecida
como “esquema 3+1”, bacharelado e licenciatura em quatro anos de duração, dando a
devida licença ao professor para lecionar em escolas secundárias e também no curso
normal. Essa norma instituída se confirmou pelo artigo 49 do Decreto-lei nº 1.190, de
04/04/1939:
Art. 49 – Ao bacharel, diplomado nos termos do artigo anterior, que concluir
regularmente o curso de didática referido no art. 20 desta lei será conferido o diploma de
licenciado no grupo de disciplinas que formarem o seu curso de bacharelado. (BRASIL.
S.d., p. 562-570)

Daí surgiu o conceito de licenciado, como aquele que cursava o grupo das seis
disciplinas oferecidas no curso de Didática, saindo diplomado pelas Faculdades de
Filosofia, Ciências e Letras. Dessa forma, os professores dos cursos profissionalizantes,
das disciplinas técnicas ou artísticas não eram licenciados (Castro, 1973).
De acordo com a estrutura organizacional da Faculdade Nacional de Filosofia,
conforme a legislação, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras ficou organizada da
seguinte forma:
FIGURA 1:
ORGANOGRAMA DA FFCL-USP
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O organograma apresentado na Figura 1 assemelha-se à estrutura apresentada na
Tabela 4, de acordo com o Decreto-lei nº 1.190, 04/04/1939. A FFCL-USP possuía
quatro seções, e cada seção abrangia diferentes cursos. Ao final do bacharelado (três
anos de duração), o aluno poderia cursar mais um ano (curso de Didática) a fim de que
pudesse licenciar-se como professor do ensino secundário.
Sobre o corpo docente para atuar nas Faculdades de Filosofia, foram contratados
professores estrangeiros para lecionar as disciplinas específicas dos cursos de
graduação. No caso da Faculdade Nacional de Filosofia, a contratação de professores
estrangeiros foi justificada pelo Ministro da Educação, Gustavo Capanema (apud
Fávero, 1991):
É preciso reconhecer que não há no Brasil professores para certas e determinadas
disciplinas universitárias. Chamá-los de fora é um dever. E eles devem ser chamados, não
para fazer vagas e rápidas conferências para meia dúzia de diletantes [...] mas para dirigir
as cátedras, por todo o ano escolar, dando-lhes a disciplina, a orientação, a feição
conveniente. (p. 63)

O processo de contratação dos professores estrangeiros foi caracterizado pelo
comissionamento de intelectuais conceituados, que vinham para o Brasil por iniciativa
do Ministério da Educação e Saúde.
No caso da Universidade de São Paulo, também houve contratação de professores
estrangeiros em, praticamente, quase todas as áreas:
A prática de pesquisa destes professores inserida na realidade brasileira possibilitou, em
pouco tempo, a formação na USP de um conjunto de professores brasileiros. Era uma
formação mais exógena, porque iluminada pela experiência estrangeira, bastante profícua,
pelo fato de ter aberto ‘filões de investigação nascidos nas condições brasileiras e
desenvolvidos a partir delas e sobre elas’. (Brzezinski, 1994, p. 35-36)

Segundo as listas de professores estrangeiros contratados nos anos de 1939, 1941
e 1945 para trabalhar na Faculdade Nacional de Filosofia (DF), as origens desses
professores foram diversas: França, Itália, Portugal, Alemanha, Inglaterra, Argentina,
Uruguai e Estados Unidos, sendo predominante o número de professores franceses e
italianos.
No entanto, nessas listas de professores, não há indicação de estrangeiros
contratados para lecionar nos cursos de Didática, voltados essencialmente à formação
pedagógica dos professores secundários e normais.
No caso da Universidade de São Paulo, com o fim do Instituto de Educação em
1938, seus professores foram transferidos para a Seção de Pedagogia, conforme o
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Decreto-lei nº 1.190/39. Segundo Vaidergorn (2003), quando a Universidade de São
Paulo foi criada em 1934, não foi prevista, em seu decreto de criação, uma seção de
Pedagogia ou de Educação para tratar da formação de professores, e sim a incorporação
do Instituto de Educação. Por isso, não se contrataram professores estrangeiros para essa
área.
Diante desse fato, os professores que lecionaram nos cursos de Didática eram
professores do próprio Instituto de Educação da USP, que foram aproveitados quando
houve a extinção do Instituto de Educação. Alguns de seus professores tinham formação
superior. Segundo Bontempi Jr., com exceção da professora Noemy Silveira Rudolpher,
todos os professores do Instituto de Educação tinham formação superior: Fernando de
Azevedo e Roldão Lopes de Barros formaram-se em Direito; Antonio Ferreira de
Almeida Júnior em Medicina; e Milton Rodrigues da Silva, em Engenharia.
O Curso de Didática era composto por seis disciplinas: Didática Geral, Didática
Especial, Psicologia Educacional, Administração Escolar, Fundamentos Biológicos da
Educação e Fundamentos Sociológicos da Educação. A seguir, trataremos da Didática
Especial, foco de nossa pesquisa.

1.4 A Didática Especial e a formação de professores
Castro (1973) ressalta que a Methodologia do Ensino Secundário, disciplina
prevista no curso de formação de professores secundários oferecido no Instituto de
Educação da Universidade de São Paulo (1934-1938) cedeu lugar, mais tarde, para a
Didática Geral e a Didática Especial, a partir do Decreto-Lei nº 1.190, de 04/04/1939.
Ao dar organicidade às Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, o Decreto-lei
nº 1.190/39 criou a Seção de Didática. Essa seção oferecia um curso que tinha o mesmo
nome (curso de Didática), oferecendo seis disciplinas necessárias à formação dos
candidatos ao magistério secundário. Nesse rol de disciplinas, estavam a Didática
Geral e a Didática Especial. Esta era vista como uma extensão da própria Didática
Geral, e cada curso de graduação (licenciatura) possuía sua Didática Especial.
No entanto, a estrutura estabelecida não vigorou na USP por muito tempo. Como
diretor da FFCL-USP, André Dreyfus encaminhou um pedido oficial ao Ministro da
Educação (Ernesto de Souza Campos, ex-diretor da FFCL-USP) a fim de que obtivesse
do Governo Federal uma legislação própria que modificasse o regime implantado para
as FFCL. As justificativas para tais mudanças foram apresentadas da seguinte forma:
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As ideias básicas eram: 1) simplificação da formação pedagógica. Passando-se os olhos
pela enumeração das cadeiras exigidas para o 4º ano, ver-se-á desde logo que há duas
delas que são plenamente justificadas, a Didática (que visa a dar ao professor as regras e o
treino para o magistério) e a psicologia do adolescente (com o qual ele vai se haver). As
demais disciplinas, por interessantes que sejam, não devem ser obrigatórias, pois [...] a
vida humana é muito curta, o custo da vida cresce e não temos o direito de exigir um ano
inteiro de trabalho, onde apenas parte dele bastaria; [...] 2) O curso de bacharel passa de 3
para 4 anos e no 4º ano o estudante escolhe livremente um certo número de cursos de
especialização, de aperfeiçoamento ou de extensão cultural, que irá precisamente dar-lhe
aquilo de que ele tanto necessita; seja o aprofundamento de noções às quais se quer
dedicar, seja uma especialização técnica, seja o estudo de questões pelas quais está
interessado, mas que são colaterais em relação a seu domínio próprio. [...] Aqueles que
desejarem dedicar-se ao magistério secundário utilizarão o resto do 4º ano para o estudo
das duas cadeiras de formação pedagógica que foram conservadas. (Dreyfus, 1947, p. 23)

Mediante tais justificativas, foi aprovado o Decreto-lei nº 9.092, de 26/03/1946,
que reduziu a formação pedagógica a três disciplinas: Psicologia da Educação, Didática
Geral e Didática Especial. As disciplinas de Biologia Educacional e Sociologia
Educacional foram retiradas da formação do professor secundário da FFCL-USP.
A aprovação desse decreto-lei representou a pouca credibilidade concedida à
formação pedagógica na USP:
[...] as justificativas alegadas eram que o tempo e o número de disciplinas pedagógicas
previstas na legislação original impediam que a faculdade realizasse uma de suas
finalidades regulamentares: a formação de técnicos de categoria. (Garcia, 1994, p. 104)

Em entrevista concedida para a nossa pesquisa, o professor Ubiratan D’Ambrósio
(2008) retrata muito bem a redução do número de disciplinas pedagógicas no curso de
licenciatura. Esse professor licenciou-se em Matemática pela FFCL-USP (1951-1955) e
retrata sua experiência como ex-aluno:
No meu tempo, o curso de Matemática eram quatro anos de bacharelado, e fazíamos três
disciplinas pedagógicas: Didática Geral, Didática Especial e Psicologia da Criança e do
Adolescente. Essas eram as três disciplinas obrigatórias que você fazia além do
bacharelado. [...] Então, você poderia fazer o curso da educação junto a esse 4º ano. A
maioria fazia isso, eu não fiz. Como eu dava muitas aulas, eu fiz um ano a mais. Então, eu
me formei como bacharel (em quatro anos) e como licenciado só no ano seguinte.
(D’Ambrósio, 2008)

A partir do seu depoimento, vemos que a formação pedagógica na FFCL-USP se
resumia a três disciplinas. No decorrer da entrevista, o professor Ubiratan fala o que
aprendeu em cada uma delas:
O curso de Didática Geral me marcou muito porque era um curso de Filosofia da
Educação. Era onde a gente lia os grandes pensadores da educação. Foi lá que eu li
Comênios, foi lá que eu li Herbart, foi lá que eu li John Dewey... Então, no fundo, era
Filosofia da Educação. E no curso de Psicologia, também tinham os clássicos: nem se
falava no Piaget. A Psicologia era uma coisa mais ligada à clínica. E a criança e o
adolescente podiam ter perturbações... Não era tanto a aprendizagem, como passou a ser
trabalhada por Piaget, Vigotsky... Isso não aparecia. E quem dava aula era uma educadora
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muito importante, dona Noemi Silveira Rudolpher. Ela seguia a Psicologia Clínica. Não
havia essa preocupação com a aprendizagem não (D’Ambrósio, 2008).

A trajetória de Noemi Silveira Rudolpher foi marcante nos primeiros anos de
trabalho na FFCL-USP, pois seu nome foi mencionado por alguns de nossos
entrevistados (Amélia Domingues de Castro, Júnia Botelho e Ubiratan D’Ambrósio). A
professora Noemi foi catedrática de Psicologia Educacional e ficou responsável, a partir
de 1936, pelo Laboratório de Psicologia Educacional do antigo Instituto de Educação da
USP.
A Didática Geral e a Psicologia da Criança e do Adolescente foram disciplinas que
marcaram a formação do professor Ubiratan. Segundo ele, a disciplina Didática Geral
foi ministrada pelo professor Onofre de Arruda Penteado Júnior, que forneceu boas
leituras.
Quanto à Didática Especial da Matemática, o professor Ubiratan não tem muitas
lembranças a respeito dessa disciplina, pois, segundo ele, foi um curso que não deixou
marcas:
Quanto à Didática Especial... Eu vou te dizer que eu nem lembro o nome da professora!
Foi um curso que passou em brancas nuvens. Ensinar como trabalhar no quadronegro, como preparar um plano de aula... Quer dizer, eu já estava com dois anos de
experiência, já estava muito à frente. Eu já sabia como organizar uma aula, como apagar o
quadro-negro... E a Didática Especial falava dessas coisas. Eu achei um curso
extremamente... Olha, eu nem lembro da professora (D’Ambrósio, 2008, p. 2, grifo
nosso).

Ainda durante a entrevista, o professor Ubiratan lembrou que a professora que
lecionou a Didática Especial da Matemática foi Berenice Corrêa Gonçalves. Nos
Anuários da FFCL-USP, Berenice Corrêa Gonçalves aparece como professora auxiliar
de ensino, responsável pelas Didáticas de Matemática e de Física10.
Ensinar como trabalhar no quadro-negro e como preparar um plano de aula eram
atividades que caracterizavam as disciplinas de Didática Geral e Didática Especial. Nos
tempos pioneiros, essas disciplinas “acabavam referindo-se a um conjunto de
procedimentos que deveriam se tornar parâmetros de ação do futuro professor” (Nadai,
1992, p. 141).
Ao falar da constituição da Didática no Brasil, Castro (1992) afirma que as
disciplinas pedagógicas figuraram tradicionalmente nos currículos dos cursos de
10

Tratam-se aqui de duas disciplinas: Didática Especial de Matemática (para alunos do curso de
Licenciatura em Matemática) e Didática Especial de Física (para alunos do curso de Licenciatura em
Física).
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formação de professores das escolas primárias e que, quando transpostas para o ensino
superior, recorreu-se aos professores das Escolas Normais e, principalmente, aos
professores dos Institutos de Educação para ministrá-las nas licenciaturas. Segundo a
autora, nenhum professor estrangeiro foi contratado para atuar nas disciplinas
pedagógicas, visto que esses professores, em suas instituições de origem, já “haviam
prestado concursos, iniciado pesquisas, organizado conferências e desenvolvido um
ensino que nada ignorava das orientações europeias e americanas” (p. 234).
Percebemos que não houve uma preocupação por parte do governo em trazer
professores estrangeiros para assumir as cadeiras do curso de Didática, visto que os
professores brasileiros, segundo Castro (1992), possuíam competência para ministrar as
disciplinas pedagógicas. No caso da Universidade de São Paulo, num primeiro
momento, os professores do curso de Didática vinham do próprio Instituto de Educação,
professores esses que, a princípio, vieram da antiga Escola Normal da Praça – Escola
Normal Caetano de Campos. Alguns desses professores apresentavam-se apenas com
uma formação de nível médio, enquanto outros eram formados por diferentes
instituições de nível superior. Um desprestígio que continua até hoje e que encontra
motivações na gênese da instituição das disciplinas e que tem desdobramentos no
âmbito das áreas de conhecimento, manifestando-se na relação entre áreas do campo
educacional.
Ao estudar a Didática como campo de conhecimento no ensino superior, Garcia
(1994) fala de sua constituição, institucionalização e fragmentação da Didática no
Brasil. Essa autora afirma que houve uma dificuldade, por parte dos professores
secundários, ao trabalhar no ensino superior, já que sua prática pedagógica voltava-se ao
ensino primário. Não havia, por parte dos professores das Escolas Normais, um estudo
mais aprofundado e mais sólido nas diferentes áreas do saber. Daí a dificuldade desses
professores ao terem que trabalhar com Didáticas Especiais nos diferentes cursos da
Faculdade de Filosofia.
As disciplinas pedagógicas foram lentamente conquistando seu espaço na
universidade, pois a FFCL-USP tinha uma missão que era formar cientistas, isto é,
pesquisadores para os diferentes campos do saber. À Seção de Didática, cabia a
formação de professores.
Conforme Garcia (1994), a partir da formação das primeiras turmas de licenciados
nas Faculdades de Filosofia, os professores das cadeiras de Didática Especial foram
sendo recrutados entre os alunos que se destacavam nas disciplinas e que haviam
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concluído o curso de Didática. Recém-habilitados para o magistério secundário, alguns
desses ex-alunos iam lecionar nas Faculdades de Filosofia, especialmente nas Didáticas
Especiais.
Em entrevista concedida à nossa pesquisa, a professora Amélia Domingues de
Castro disse que, tendo concluído seu curso em 1940, foi convidada a lecionar Didática
Especial de História e Geografia. O convite foi feito por Onofre de Arruda Penteado

Junior, professor catedrático de Didática Geral da Seção de Didática da
Universidade de São Paulo.
Eu comecei a lecionar na USP em 1941. Eu fui convidada pelo professor Onofre porque
eu tive muito boas notas. Ele era professor de Didática Geral, mas a Didática Geral
comandava todas as áreas. E o professor Alfredo Gomes, de Didática de História, tinha
sido convocado para a guerra. Ele foi quem me precedeu no ensino de História. Ele foi
convocado para a guerra e depois nem voltou, nem se interessou mais. E eu fiquei com a
Didática de História e Geografia porque, naquela época, a gente fazia qualquer papel. Não
tinha professores (Castro, 2007, p. 4).

É importante lembrar que o professor Onofre de Arruda Penteado Júnior era
professor catedrático do Instituto de Educação (1934-1938), sendo responsável pela
cadeira de Metodologia do Ensino Primário. Com o fim do Instituto de Educação (1938)
e a criação da Seção de Pedagogia (1939), o professor Onofre assumiu a cadeira de
Didática Geral, podendo indicar e selecionar os professores das Didáticas Especiais que
atuariam como professores assistentes e professores auxiliares de ensino.
Nadai (1992) afirma que o desprestígio da área pedagógica se deve ao fato de
professores de nível médio – sem formação superior – terem assumido cadeiras de
professores que deveriam apresentar formação superior. A autora afirma que, quando se
extinguiu o Instituto de Educação ao final dos anos 1930, o professor Onofre de Arruda
Penteado Júnior, então professor de Metodologia do Ensino Primário do Instituto de
Educação, assumiu a cátedra de Metodologia do Ensino Secundário, mais tarde,
Didática Geral da FFCL-USP. Em 1952, o professor Onofre teria se graduado na
Faculdade de Filosofia São Bento (PUC-SP). Caso semelhante acontecera com o
professor José Querino Ribeiro, que foi professor e aluno simultaneamente na FFCLUSP: enquanto estudava Ciências Sociais e Políticas, ocupava o cargo de professor
assistente de História e Filosofia da Educação, ministrada por Roldão Lopes de Barros.
Devido à carência de professores das Didáticas Especiais, a professora Amélia
Domingues de Castro também lecionou outras Didáticas:
Eu me lembro quando me entregaram a Didática das Ciências e eu padeci muito. Passava
quatro horas de manhã estudando para dar aula de uma hora. Trabalhei outra Didática,
mas foi nesses primeiros anos quando ainda não tinha docente especializado [...] Eu me

40
lembro da Didática das Ciências que me fez penar muito. Mas é uma área muito bonita e
eu encontrei muito boa literatura já na época. Mas com Matemática eu nunca me meti
[risos]. (Castro, 2007, p. 4)

Mesmo não possuindo formação específica na área, a professora Amélia lecionou,
durante certo tempo, a Didática das Ciências para alunos do curso de licenciatura em
Ciências (História Natural). Isso ocorreu em um período em que não havia docentes
suficientes para suprir as cadeiras existentes.
Simultaneamente ao trabalho desenvolvido na FFCL-USP, a professora Amélia
também lecionava em escolas para o ensino secundário. Segundo ela, não era fácil
motivar os alunos do ensino secundário, uma vez que havia uma grande disparidade
entre ensinar História Antiga para alunos do 1º ano do curso secundário (equivalente ao
5º ano do ensino fundamental) e lecionar Didática Especial de História na universidade.
No final dos anos 1950, a professora Amélia Domingues de Castro passou a
lecionar Didática Geral, substituindo o professor Onofre de Arruda Penteado Júnior. Em
alguns casos, os professores de Didática Especial eram os mesmos de Didática Geral
para todos os cursos de licenciatura.
Aos poucos, diante da necessidade de especializar a prática do ensino da didática especial
para as diferentes áreas de conteúdo, é que foram recrutados, ao final dos seus cursos,
aqueles alunos que se destacavam nas suas licenciaturas específicas. (Garcia, 1994, p. 54)

Em depoimento à pesquisa de Garcia (1994), a professora Amélia Domingues de
Castro conta como foi ocorrendo o “recrutamento” de professores para as Didáticas
Especiais na FFCL-USP:
A equipe de didática foi se formando aos poucos. [...] No começo dos anos 50 você vê
que nós já tínhamos pessoas que tinham achado interessante trabalhar em didática.
Principalmente a nossa necessidade urgente era que o pessoal trabalhasse com as
diferentes áreas. Então se nós tínhamos um bom aluno em didática especial de Química,
de Física ou de Matemática... Então nós fomos propondo uma equipe. Estou dizendo nós
porque o professor Onofre propunha mas ele sempre me consultava, eu era a mais antiga
já tendo uma certa confiança que ele me atribuía. Então nós começamos a conquistar
pessoas para o nosso campo. E depois nós tínhamos uma dupla área. Uma era essa, as
aulas de didática para o pessoal da didática especial. Então fomos levando professores da
área de Matemática, da área de Física, de Química e depois, quando eu passei para a
didática geral, também trouxemos pessoal da História e Geografia. E alguns também para
a área da Pedagogia que nós tínhamos as matérias pedagógicas na Pedagogia na parte de
metodologia de ensino primário... (Garcia, 1994, p. 54)

A equipe de professores das Didáticas Especiais era formada por ex-alunos das
diversas áreas, a quem Vaidergorn (2003) denomina como “prata da casa”, compondo
assim um corpo de professores assistentes, com critérios que incluiam desde a
seriedade, o interesse e o nível cultural do candidato a professor.
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Entretanto, a formação dessa equipe de professores também não foi uma tarefa
fácil, em vista da concepção que os próprios formandos das licenciaturas tinham em
relação aos cursos de formação de professores. Os licenciandos:
[...] vinham dos demais cursos, frequentemente, convencidos de que era bastante conhecer
bem a matéria para ensiná-la. No mais, alguns “macetes” transmitidos de professores mais
antigos aos mais novos seriam suficientes para resolver seu problema máximo: manter a
disciplina para poder ensinar, ou seja, discursar. (Castro, 1992, p. 235)

Com base no depoimento da professora Amélia Domingues de Castro, Garcia
(1994) fala do desprestígio da Didática diante das disciplinas “científicas”:
No seu depoimento, por diversas vezes a entrevistada se referiu às disputas que a didática
travava em torno da defesa do seu caráter científico, principalmente quando os
interlocutores ou eram os próprios cientistas ou os alunos vindos das áreas das ciências
ditas ‘puras’. A didática e seus conteúdos eram vistos por esses agentes como um
artefato inútil nas mãos do professor. A ideia recorrente era que o bom professor era
fruto, em primeiro lugar, do domínio dos conteúdos e métodos relativos a cada
especialidade científica e, em segundo, da própria experiência obtida com o exercício
do magistério que o levaria a transformar o conteúdo científico em matéria de
ensino, de acordo com as capacidades de assimilação dos alunos. (Garcia, 1994, p.
100, grifo nosso)

Acreditamos também que o desprestígio dos estudos superiores de educação se
deva ao fato de que seus primeiros docentes vinham da antiga Escola Normal
(instituição de nível médio), e foram elevados, com as respectivas cadeiras, ao ensino
superior. Em entrevista à Maristela Bernardo (1986), o professor José Querino Ribeiro
fala do desprestígio da Didática diante das demais disciplinas:
O objetivo mais ambicioso da FFCL foi o da cultura pela cultura, a ciência desinteressada.
A genialidade de seus primeiros alunos encantou-se com essa pretensão e, considerandose que a Pedagogia é o parente pobre da família científica e a Didática o da família
pedagógica, naqueles primeiros tempos, os então alcunhados “filósofos” olhavam de cima
para baixo, com indisfarçado desdém o, também por alcunha, chamados “pedagogos”.
Daí, mais uma alcunha, os “filósofos” chamaram de “Cursinho” os estudos que eram
obrigados a fazer no Instituto de Educação, diminutivo pejorativo. Mas, com o
tempo, a denominação de cursinho, apesar de persistido, perdeu o caráter de desprestígio.
(Ribeiro, 1984, p. 7, grifo nosso)

O desinteresse dos alunos do curso de Didática era visto como indiferença aos
estudos pedagógicos, visto que, durante as aulas, eles “aproveitavam para conversar
entre si e para ler outras matérias” (Bernardo, 1986, p. 69).
Em depoimento à Maristela Bernardo (1986), Amélia Domingues de Castro
ressalta a distância existente entre as disciplinas de conteúdo e as disciplinas
pedagógicas:
No mais havia uma absoluta clivagem, assim, um abismo entre as disciplinas de conteúdo
e as disciplinas pedagógicas e havia até mesmo uma certa... vamos falar a verdade... uma
certa gozação, de que a gente queria ensinar a ensinar, quando o professor, na opinião
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geral, já nascia feito, e o importante era conhecer muito bem a matéria. [...] os professores
e mesmo os colegas que não eram da parte pedagógica se divertiam achando que nós
estivéssemos procurando alguma coisa como chifre na cabeça de cavalo (Castro, 1986, p.
6).

A partir desses depoimentos, vemos o desprestígio que a Didática Geral e a
Didática Especial sofriam no meio acadêmico. Em geral, a concepção dos professores
era a de que os docentes já nasciam prontos para ensinar, bastando apenas conhecer
muito bem a disciplina que lecionaria, e que “ensinar a ensinar” constituía-se como algo
desnecessário.
Conforme nos mostram os Anuários da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da USP (1939-1949), as cadeiras de Didática Geral e Didática Especial eram exercidas
por um professor catedrático que ministrava a Didática Geral de modo teórico. As
Didáticas Especiais, por sua vez, eram ministradas por professores assistentes e
auxiliares, agrupados de acordo com suas afinidades. “À frente de cada um desses
grupos está um professor encarregado de orientar a metodologia especial e a prática de
ensino dos alunos” (Anuário da FFCL-USP, 1939-1949, v. 2, p. 429). Dessa forma, as
Didáticas Especiais estavam agrupadas em áreas:
•

Filosofia, Ciências Sociais e Pedagogia;

•

Matemática e Física;

•

Geografia e História;

•

Letras Clássicas, Letras Neolatinas e Letras Anglo-Germânicas;

•

Química e História Natural.

O Anuário da FFCL-USP (1939-1949, v. 1) aponta algumas ideias para um
programa de ensino de Didática Especial:
Os alunos têm como obrigação o estudo teórico da psicologia da matéria que pretendem
ensinar, abrangendo uma introdução histórica do pensamento dentro da mesma, da
evolução da atividade mental do homem, através do tempo, na tentativa da codificação
dos princípios gerais da disciplina, bem como o estudo da evolução do pensamento do
primitivo e da criança em relação à mesma matéria, elementos todos necessários à
formulação dos métodos de ensino em cada disciplina (Anuário da FFCL-USP, v. 1,
1939-1949, p. 430).

Observamos que o “estudo teórico da psicologia” da matéria a ser ministrada é
algo apontado para ser trabalhado nas Didáticas Especiais. Cada Didática Especial deve
conter uma psicologia aplicada à sua área de ensino. Portanto, a Psicologia da Educação
constituiu-se aí como uma área de fundamental importância nas metodologias de
ensino.
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O Anuário da FFCL-USP de 1950 traz a relação dos professores (catedráticos,
assistentes e auxiliares de ensino) que assumiam a cadeira de Didática Geral e Didática
Especial:
TABELA 5:
PROFESSORES DA CADEIRA DE
DIDÁTICA GERAL E DIDÁTICA ESPECIAL
NÍVEL
PROFESSOR(A)
FORMAÇÃO
ACADÊMICA
Catedrático
Onofre de Arruda Penteado Júnior
Prof. Normalista
Assistente
Rafael Grisi
Licenciado em Filosofia
Assistente
Amélia Domingues de Castro
Licenciada em História e
Geografia
Auxiliar de ensino
Aída Costa
Licenciada em Letras
Auxiliar de ensino
Berenice Corrêa Gonçalves
Licenciada em
Matemática e Física
Auxiliar de ensino
Rail Gebara
Licenciado em História
Natural
Fonte: Anuários da FFCL-USP. São Paulo, 1950.

De acordo com o Anuário da FFCL-USP de 1950, não consta a formação
acadêmica do professor Onofre (catedrático de Didática Geral). Quanto aos demais
professores (assistentes e auxiliares de ensino), todos possuíam uma formação em nível
superior, sendo responsáveis pelas Didáticas Especiais.
A fim de compreendermos a relação estabelecida com as disciplinas pedagógicas,
apresentamos, a seguir, o número de alunos licenciados em 1950 pela FFCL-USP, de
acordo com o Anuário daquele ano. Os cursos que apresentaram maior número de
alunos licenciados em 1950 foram os cursos da área de conhecimentos humanos:
Pedagogia (34), Letras Neolatinas (15), Geografia e História (15), Letras AngloGermânicas (14), Letras Clássicas (14), Ciências Sociais (12), Filosofia (07) e História
Natural (07). Os cursos que tiveram um número menor de alunos licenciados foram os
cursos da área de exatas: Química (04), Física (04) e Matemática (03). Vale ressaltar
que o pequeno número de alunos da área de exatas matriculados nas disciplinas
pedagógicas deve-se também ao número de alunos que conseguia concluir o curso. Daí,
um número pequeno de alunos licenciados.
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1.5 A Didática Especial da Matemática
A formação de professores de Matemática na antiga Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da USP é tema central da pesquisa de Silva (2000). De acordo com a
autora, todos os professores do primeiro curso de Matemática da FFCL-USP foram
professores estrangeiros contratados pelo governo, basicamente professores italianos e
franceses, destacando-se, entre eles, Luigi Fantappiè e Giácomo Albanese.
Em alguns depoimentos de ex-alunos do curso de Matemática da FFCL-USP –
que selecionamos para nossa pesquisa – identificamos elementos que revelam um forte
desprestígio da disciplina Didática Especial da Matemática. O depoimento do professor
Benedito Castrucci (1909-1995) ilustra muito bem o desprestígio das disciplinas
pedagógicas no âmbito acadêmico.
Formado pela Faculdade de Direito da USP (1935), Benedito Castrucci lecionava
várias disciplinas no ensino secundário durante o seu último ano de faculdade como
forma de se sustentar financeiramente. Depois de formado, atuou como advogado na
Secretaria da Fazenda, mas não se identificou com a profissão. Como já havia lecionado
Matemática e gostava dessa área, resolveu prestar vestibular para o curso de Matemática
da FFCL-USP.
Ao falar de sua experiência como ex-aluno do curso de Matemática (1937-1939) e
assistente do professor Luigi Fantappiè (a partir de 1940), o professor Benedito
Castrucci ilustra em seu depoimento uma nítida separação entre os alunos do curso de
licenciatura em Matemática (que cursariam as disciplinas pedagógicas) e os futuros
docentes universitários (bacharéis em Matemática). No depoimento concedido à Sônia
Maria de Freitas (1992), Benedito Castrucci diz:
Eu não fiz aquele curso de Didática. Porque havia um curso de Didática da Matemática,
com Didática Específica, Didática Geral, Psicologia, essas coisas todas. E esse curso o
Fantappiè nos aconselhou a não fazer: “Estuda Matemática, deixa de lado essas coisas de
Didática, porque Didática só tem uma regra boa: saber a matéria. Se você souber a
matéria, você é um artista, e se for um mau artista, será a vida toda. Se for um bom
artista será um bom professor. O resto põe tudo de lado. Os que fizeram didática na
minha turma foram aqueles que já estavam excluídos da carreira de professores na
Universidade. Já estavam empurrados para o ensino secundário, foram fazer o curso, era
de um ano”. (p. 50)

No depoimento de Castrucci temos o exemplo de um ex-aluno que não fez o curso
de Didática. Em seu relato, identificamos um descaso de seu professor em relação às
disciplinas pedagógicas, considerando-as como algo menor, dispensável para a vida
docente.
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Certamente os professores estrangeiros exerceram uma forte influência na
formação dos primeiros professores de Matemática formados na USP:
[...] a formação pedagógica do futuro professor de Matemática não era valorizada pelos
professores italianos, que até desaconselhavam os estudantes a realizarem um ano de
estudos após a conclusão do bacharelado e tornarem-se licenciados em Matemática. [...]
O modelo de ensino estava muito mais apoiado no profissional matemático
universitário do que no professor do ensino secundário. Por muitos anos, esse foi o
referencial que o futuro professor buscou para se espelhar. Assim, o professor ideal
passou a ser algum daqueles profissionais com quem ele conviveu, aprendeu e em quem
acreditou. (Silva, 2000, p. 13)

Em seguida, temos o depoimento de Júnia Borges Botelho, professora aposentada
do IME-USP e ex-aluna do curso de Matemática (1945-1948) da FFCL-USP. Em
entrevista concedida para nossa pesquisa, ela nos fala da experiência que teve ao cursar
a disciplina Didática da Matemática em 1948 com o professor Rafael Grisi. Segundo
ela, fazer o curso de Didática era obrigatório para quem fosse lecionar no ensino
secundário:
Era o meio de vida que eu tinha escolhido. Eu não tinha garantias de que seria contratada
pela universidade para lecionar – o que dispensaria essa licenciatura. Aliás, quando eu
terminei o curso, o professor me disse que gostaria que eu ficasse, mas que a universidade
não tinha vagas naquela época. Então, fiz licenciatura porque todos os alunos fizeram.
Não foi uma decisão: foi uma necessidade para quem quisesse lecionar no magistério
secundário. Se eu não fosse obrigada, provavelmente eu não teria feito o curso. Se eu
tivesse a opção de não fazer, eu certamente não teria feito. Mas eu não tinha opção, já que
eu precisava lecionar no magistério secundário. Para quem fosse seguir carreira
universitária, não havia essa exigência (Botelho, 2006).

Junia Botelho realizou o Curso de Didática de apenas um ano pela obrigação. A
necessidade de ter a licenciatura como requisito básico para lecionar no ensino
secundário a fez cursar as disciplinas pedagógicas oferecidas pela Seção de Didática.
Sobre a metodologia aplicada na disciplina de Didática da Matemática, ela afirma:
Nós não tínhamos aulas de aplicação, aulas que fossem comentadas, depois analisadas.
Não houve nada disso. O professor de Didática da Matemática, Rafael Grisi, nos pedia
alguns trabalhos. Eu acho que havia um livro de Didática Geral, mas Didática Especial
não havia livros. A Didática da Matemática ainda era muito incipiente, muito primária. O
curso não deixou marcas. O professor Rafael Grisi fazia umas preleções, não tinha um
roteiro, não havia um livro, não existia material escrito. Eu me lembro que havia uma
discussão se o ensino da matemática realmente ajudava no aprimoramento do pensamento
lógico ou não, isso eu me lembro. Quer dizer, se o aprendizado da matemática tinha
influência sobre o aprimoramento do raciocínio ou não. (Botelho, 2006)

De acordo com as memórias da professora Júnia Botelho, a disciplina Didática da
Matemática não deixou muitas marcas. Não havia um programa preestabelecido, não
havia uma literatura específica para a disciplina. Assim, a concepção de ensino e de
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formação de professores assentava-se no bom conhecimento da matéria e em saber
ensiná-la:
Na minha época, dominava a ideia de que o essencial era conhecer profundamente a
matemática e gostar dela. Uma boa aula derivava normalmente desses dois fatores:
conhecer profundamente a matéria e gostar de dar aulas. Principalmente conhecer a
matéria. Realmente, quando eu era aluna, não havia valorização nenhuma da Didática da
Matemática. Eu até tive um interesse diferenciado da maioria, mas sempre com um certo
pé atrás. Porque realmente não se valorizava muito esse estudo sobre ensino de
matemática, métodos de matemática... Se considerava que era um terreno muito
movediço, sujeito a modismos. E até nos Estados Unidos também havia esse preconceito.
Os matemáticos que não conseguiam sucesso na carreira profissional iam fazer Didática
da Matemática. Havia certamente essa ideia! Era considerada uma disciplina menor. Não
havia ninguém que se entusiasmasse com o curso de Didática. Não era um curso
respeitado.

O depoimento de Júnia Botelho vem corroborar o depoimento de Benedito
Castrucci: para ensinar matemática não era necessário estudar questões pedagógicas, e
sim conhecer muito bem a matéria que iria lecionar. Nesse período, a Didática da
Matemática ainda era muito incipiente, e isso fez com que os matemáticos também não
a valorizassem. O depoimento da professora apresenta a insegurança que os próprios
alunos do curso de licenciatura tinham em relação às disciplinas pedagógicas, uma vez
que a própria Júnia Botelho diz ter ficado com um “pé atrás”, manifestando incerteza
em relação à área. Vemos que a área pedagógica foi estigmatizada como um “terreno
movediço”, em que os conteúdos abordados nas disciplinas pedagógicas estariam
sujeitos a “modismos”, sofrendo constantemente alterações e que os alunos eram
“contaminados” pelas concepções de seus professores.
Aproveitamos, também, o depoimento do professor Sylvio Andraus, retirado de
uma entrevista concedida à Gilda Lúcia Delgado de Souza (1998) para sua pesquisa de
mestrado. Na entrevista, o professor Sylvio Andraus também relata sua experiência
como ex-aluno do curso de Matemática da FFCL-USP (1950-1953) e afirma que as
disciplinas pedagógicas, oferecidas no 4º ano da faculdade (curso de Didática), não
eram disciplinas que cativavam os alunos, pois faltava uma prática docente que
permitisse aos alunos lecionar com mais segurança.
O professor Sylvio Andraus diz que a formação obtida nas disciplinas
“científicas” do curso de Matemática influenciou muito em sua prática pedagógica,
enquanto que a disciplina Didática Especial de Matemática não exerceu grande
influência, visto que os alunos da licenciatura não desenvolviam aulas práticas,
deixando de estabelecer uma relação com a realidade escolar do ensino secundário –
nível para o qual lecionariam futuramente:
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Então, eu tive a felicidade de ter a nata da USP dando aula para mim! Eu sou produto
deles! Então, isso aí foi prejudicial nos meus primeiros anos de magistério porque eu
passei para os meus alunos aquela linha de conduta e os meus alunos sofreram comigo. Eu
procedia com os meus alunos de forma semelhante à dos meus professores. Errado!
Aquilo é para curso superior, não é para curso médio! Nós tivemos uma professora de
Didática Especial que ficou naquilo, não dava para usar no colégio! Não dava! Não
tínhamos treinamento! Não tínhamos estágio! Isso fez falta para nós! Então, quando
passei no concurso e fui dar aulas o que aconteceu foi isso! E aí, eu vim para o Canadá,
ainda com aquele perfil e só com o tempo, eu fui diminuindo o nível de cobrança
tornando-me mais acessível. Por isso, hoje eu tenho condições, muito melhores, de
escrever os livros, do que antigamente! Hoje, eu faria os livros muito mais voltados para o
aluno do que para o professor! (Souza, 1998, p. 101-102, grifo nosso)

Quando os professores estrangeiros retornaram aos seus países de origem, após a
2ª Guerra Mundial, houve uma corrida pela efetivação de professores catedráticos,
gerando, inclusive, disputa entre profissionais de áreas diferentes. O desprestígio das
disciplinas pedagógicas é melhor entendido quando se considera que se tratava de uma
disputa de espaço entre profissionais de diferentes áreas. Os professores assistentes –
“sucessores naturais” dos professores estrangeiros – tinham que esperar a vez para
tornarem-se catedráticos na universidade, enquanto alguns professores do Instituto de
Educação assumiram seus postos sem a necessidade de concurso público:
[...] enquanto suas carreiras na universidade dependiam dos humores e favores dos
catedráticos, da paciência de esperar o momento de se tornar professor, e do sucesso nas
duras provas dos concursos, aquela “gente de fora” vinha assumir automaticamente as
cobiçadas posições. (Bontempi Jr., 2007, p. 3)

Por isso, entendemos que o desprestígio das disciplinas pedagógicas, instaurado
desde o início, firmou-se na universidade em conseqüência de uma rivalidade
proporcionada pela forma de contratação dos profissionais de diferentes áreas:
[...] ainda que resultando na alegação de “inferioridade científica” dos assuntos
pedagógicos de que se ocupavam as cadeiras oriundas do IE, a discriminação entre os
professores pode ter sido alimentada por um sentimento de angústia dos “filósofos” diante
da invasão de espaços e da conspurcação das vias legítimas de ascensão hierárquica pelos
“pedagogos”. (Bontempi Jr., 2007, p. 3)

Buscando compreender melhor a disciplina Didática Especial da Matemática no
curso de licenciatura em Matemática, analisamos um programa de ensino da disciplina
em questão que encontramos nos “Programas aprovados pela Congregação para o ano
letivo de 1954” (USP, 1954).

48
QUADRO 2:
PROGRAMA DE ENSINO DA DISCIPLINA
DIDÁTICA ESPECIAL DA MATEMÁTICA – (USP – 1954):
Professora responsável: Berenice Gonçalves Reginato
A – A natureza da matéria
1) Gênese do pensamento matemático: racionalismo e empirismo;
2) Evolução do pensamento matemático;
3) Características do pensamento matemático.
B – O ensino da matéria
1) A matemática na escola secundária:
a. sua posição relativa entre as demais disciplinas; objetivos e valores de seu
ensino;
b. histórico do ensino da matemática;
c. exame dos atuais programas de matemática.
2) Bases psicológicas e lógicas do ensino da matemática:
a. a motivação do ensino da matemática;
b. os processos gerais do pensamento lógico no ensino da matemática;
c. o raciocínio dedutivo.
3) Processos didáticos:
a. planos de aula e planejamento dos trabalhos anuais;
b. os métodos e modos;
c. o método heurístico;
d. material de ensino e bibliografia;
e. verificação do aprendizado.
Parte Prática:
1)
2)
3)
4)
5)

Estágio de observação;
Estágios de regência de classe;
Fichas de observação de aulas assistidas;
Comentários de aulas dadas e assistidas;
Seminários.
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O programa de ensino de Didática Especial da Matemática do ano de 1954 foi
apresentado em duas partes. Na primeira, a disciplina privilegiava questões de cunho
teórico, enfatizando a natureza da própria Matemática como domínio do conhecimento
bem como tratando questões relativas ao ensino dessa disciplina na escola secundária
(sua história e os programas de Matemática na escola secundária). De acordo com o
programa apresentado, por ser uma área ainda em crescimento, a Didática Especial da
Matemática fundamentou-se, essencialmente, na Didática e na Psicologia da Educação.
Na segunda parte, o programa contemplou as questões práticas da disciplina,
enfatizando a realização de estágios de observação e regência de classe que deveriam
ser feitos pelos licenciandos nas escolas secundárias.
Concordando com Garcia (1994) salientamos que, nos primeiros anos de
existência, a Didática Especial da Matemática fundamentou-se na própria Didática e
esta, por sua vez, incorporou a Psicologia:
Num tempo em que a pesquisa no campo pedagógico praticamente inexistia, e premida
pela necessidade de instrumentalizar o futuro professor secundário que seria o grande
artífice da eficiência e modernização da escola brasileira, a didática incorporou,
sobretudo, um conteúdo de caráter instrumental e prescritivo em que se destacavam os
métodos ativos (projetos, problemas, centros de interesse, unidades didáticas,
globalização, trabalhos em grupo e individualizados etc.). [...] Mas, ao lado desse
conteúdo, [...] a didática estava procurando a teoria. Ou seja, buscava sua identidade e
legitimidade científica, indo encontrá-la fundamentalmente na psicologia, sem deixar,
contudo, de incursionar pelos campos da pedagogia, da filosofia, da história e da
sociologia da educação na busca dos fundamentos dos problemas que encontrava e das
práticas que propunha. (Garcia, 1994, p. 76)
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Os programas de Didática Especial da Matemática referentes aos anos 1959, 1960
e 1962 são iguais ao programa apresentado anteriormente (1954), sem qualquer
alteração nos conteúdos programáticos ou na bibliografia indicada. A única diferença
existente refere-se aos docentes que ministraram a disciplina durante esses anos.
Conforme constam nos programas, em 1954 a disciplina Didática da Matemática foi
ministrada pela professora Berenice Gonçalves Reginato (que também lecionou
Didática Especial de Física). Nos anos de 1959 e 1960, a disciplina foi ministrada por
Oswaldo Laurindo (que também lecionou por alguns anos a Didática Especial de
Física). Já em 1962, a disciplina Didática da Matemática apareceu sob a
responsabilidade do professor Scipione Di Pierro Netto.
A bibliografia indicada nesse programa compreende 23 obras, sendo a maioria de
origem estrangeira. É importante lembrar que essa bibliografia servia às disciplinas de
Didática Especial de Matemática e Didática Especial de Física. Os livros estrangeiros
com versões em língua portuguesa são: Física e filosofia (Jeans, 1944) e A nova
metodologia da aritmética (Thorndike, 1936). Somente a obra As ideias fundamentais
da matemática”, de Manuel Amoroso Costa, é uma obra nacional. Silva (1997)
apresenta um panorama dessa obra e afirma que ela se constituiu num marco para a
introdução de novas ideias matemáticas no Brasil. Manuel Amoroso Costa foi diretor da
Associação Brasileira de Educação (ABE), entidade que reunia diversos profissionais,
tendo como objetivo difundir o ideário escolanovista no Brasil. Ali ele desempenhou
um importante papel, ministrando cursos e conferências entre 1926 e 1928. Segundo
Silva (1997),
[...] os temas abordados por Amoroso não são normalmente discutidos nos livros-texto
tradicionais da época: o que é a descoberta matemática? O que significa demonstrar? O
que é definição? O que é rigor? Ele discutiu, também, sobre os fundamentos da
Geometria, colocando com muita clareza as formalizações de Pasch, Veblen e Hilbert
para a Geometria, assuntos extremamente atualizados, bem como as Geometrias nãoeuclidianas e o problema da dimensionalidade. (Silva, 1997, p. 160)

Segundo Silva (1997), Amoroso Costa estava bem informado a respeito dos temas
discutidos na época, tomando como exemplo o texto e a bibliografia indicada em seu
livro. Por isso, ele foi o único autor brasileiro que encontramos no programa de Didática
Especial da Matemática da Universidade de São Paulo referente ao ano de 1954.
Em relação à bibliografia estrangeira apresentada, encontramos duas obras do
matemático francês Poincaré, bem como obras que se referem à história da matemática
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(A short history of mathematics, de Sanford; e The development of mathematics, de
Temple Bell). Também faz parte do programa de 1954 o texto de Thorndike, utilizado
até hoje.
Talvez pelo fato de a professora responsável por este programa ser licenciada em
Matemática e Física, ela buscava adequar uma bibliografia comum a ambos os cursos:
livros de matemática e ciências. Nesse programa, encontramos apenas um livro
referente à área educacional, Secondary Education, de Douglass.
Ainda em relação à Didática da Matemática, apresentamos a seguir dois
programas do curso de licenciatura em Matemática da FFCL-Rio Claro. Os programas
referem-se a diferentes disciplinas e professores responsáveis:
QUADRO 3:
PROGRAMA DE ENSINO DA DISCIPLINA
DIDÁTICA ESPECIAL DA MATEMÁTICA (FFCL-Rio Claro – 1959):
Docente responsável: Ubiratan D’Ambrósio
I – Matemática Elementar:
1. Os números inteiros
2. Números primos: teoremas de Euclides e da decomposição, máximo divisor comum
e mínimo múltiplo comum;
3. Congruências: aplicações ao estudo de critérios de divisibilidade;
4. Algumas funções aritméticas;
5. Congruências quadráticas, símbolo de Legendre e lei da reciprocidade quadrática;
6. Probabilidade: estudo elementar;
7. Noções elementares de estatística.
1.
2.
3.
4.
5.

II – O Ensino da Matemática:
História da Matemática: breve esquema;
Estudo crítico dos atuais programas;
As modernas tendências; notícias sobre alguns grupos de estudos;
Implicações da Psicologia no Ensino da Matemática;
O problema da Avaliação da Aprendizagem em Matemática.

O programa é desenvolvido em 2 aulas semanais. Os alunos fazem um estágio de três
dias no Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo.
Fonte: Seção de Graduação da UNESP-Rio Claro (Campus Santana).

No final dos anos 1950, o professor Ubiratan D’Ambrósio foi convidado a fazer
parte do corpo docente da FFCL-Rio Claro e, dentre as disciplinas ministradas, assumiu
a cadeira de Didática Especial da Matemática no curso de licenciatura em Matemática.
De acordo com o quadro apresentado acima, o programa divide-se em duas partes. Na
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primeira, são apresentados alguns tópicos de Matemática Elementar (matemática da
escola secundária) e, na segunda, foram privilegiadas questões de ordem educacionais,
tais como a história da matemática, o estudo dos programas dessa disciplina, as
tendências atuais desse ensino, sua relação com a psicologia bem como a avaliação da
aprendizagem. Nota-se que há uma preocupação em se fazer uma revisão dos conteúdos
de ensino secundário e, posteriormente, uma discussão a respeito de alguns temas que
permeiam o ensino e a aprendizagem da Matemática. Além disso, o programa indica a
realização de estágio pelo licenciando por três dias da semana.
Apesar do pouco envolvimento com a disciplina Didática Especial da Matemática
que ministrou na FFCL-Rio Claro, o professor Ubiratan D’Ambrósio (2008) falou sobre
sua experiência com a disciplina no final dos anos 1950 e início dos anos 1960:
Quando eu fui para Rio Claro, comecei a me envolver mais. Tenho a impressão de que a
Didática Especial era dada no 4º ano, e eu assumi a cadeira. Eu lembro que o curso se
baseava em comentar os programas de Matemática. Eu gostava de comentar os conteúdos
do programa do ensino secundário ao invés de entrar naquelas reflexões teóricas [...]
“Vamos trabalhar frações! O que tem por trás disso?” Eu lembro que eu estava em Rio
Claro, estava começando o Movimento da Matemática Moderna. Havia o Papy, o
Dienes... Nos Estados Unidos, havia o SMSG... o Movimento da Matemática Moderna
francesa... E começaram a chegar uns livros bons. O livro do Félix Klein Elementary
Mathematics from an advanced standpoint, eu já conhecia desde o tempo da graduação.
Era um livro conhecido. Eu conhecia o Félix Klein. Esses livros serviram de base para em
Rio Claro se começar a falar em Didática.

Outro programa que encontramos é o da disciplina “Princípios e Métodos de
Ensino da Matemática Elementar” (1962):
QUADRO 4:
PROGRAMA DE ENSINO DA DISCIPLINA
“PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE ENSINO DA MATEMÁTICA
ELEMENTAR” (FFCL-Rio Claro – 1962)
Professora responsável: Lourdes de La Rosa Onuchic
1. O programa da matemática da escola secundária: uma pequena história da educação
matemática;
2. Orientações modernas na educação matemática:
a. orientações gerais;
b. orientações em metodologia: novos programas;
c. conteúdo e organização de novos programas.
3. O curriculum matemático;
4. Tópicos modernos em matemática:
a. conjuntos;
b. sistemas numéricos – bases;
c. estrutura posicional da matemática;
d. desigualdades e valores absolutos;
e. relações, funções e gráficos;
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f. lógica matemática;
g. vetores
5. Ensino de tópicos selecionados:
a. aritmética;
b. álgebra;
c. geometria;
d. trigonometria
6. Material didático;
7. Bibliografia;
8. Planos de aulas;
9. Comentários e discussões de livros didáticos.
Fonte: Seção de Graduação da UNESP-Rio Claro (Campus Santana).

Vale salientar que encontramos apenas um único programa referente a essa
disciplina, que era optativa. O programa apresentado no quadro acima se assemelha ao
programa apresentado anteriormente: volta-se a estudar o programa de matemática da
escola secundária bem como abordar a história de seu ensino; estudar alguns tópicos de
conteúdo matemático da escola secundária. Todavia, a indicação de material didático e a
análise de livros didáticos aparecem como algo novo nesse programa. Os dois
programas da FFCL-Rio Claro apresentados (1959 e 1962) não indicam bibliografia
alguma.
A partir desses programas apresentados (FFCL-USP e FFCL-Rio Claro),
compreendemos que nessa época inexistia uma literatura que oferecesse uma identidade
à disciplina Didática da Matemática.

1.6 A Didática da Matemática: além do panorama paulista
Buscando ir além do panorama paulista, o trabalho de Dias (2002) retrata, em
poucas linhas, a disciplina Didática da Matemática ministrada na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da Bahia nos anos 1940. Ao abordar a questão do gênero no
magistério baiano, Dias (2002) menciona um pouco sobre a vida de Martha Dantas,
professora aposentada de Didática Especial da Matemática (1952-1977) da FFCL-BA.
Natural de Salvador (BA), Marta Dantas licenciou-se em Matemática pela FFCL-BA
(1945-1948). Recém-graduada, foi convidada pelo professor Isaías Alves (diretor da
FFCL-BA) para dirigir o Colégio de Aplicação da universidade, fundado em 1949. Em
1952, foi convidada a lecionar Didática Especial da Matemática na FFCL-BA, em
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substituição ao professor Aristides da Silva Gomes. A professora Martha Dantas sentiase incapacitada para assumir tal disciplina, conforme seu depoimento. Em relação ao
professor Aristides da Silva Gomes – que havia sido seu professor de Didática da
Matemática na graduação – Martha Dantas afirmou:
[...] apesar de tê-lo tido como professor da referida disciplina e de ser o mesmo um didata
por excelência – para o ensino em nível superior – inquietava-me a falta de troca de
experiência e de literatura para o ensino de Didática Especial da Matemática. [...] Não me
sentindo em condições de assumir o cargo com a competência e segurança desejáveis,
solicitei e consegui permissão para me afastar do país e observar o ensino da Matemática
em países da Europa, pioneiros na renovação do mesmo quanto aos conteúdos
programáticos e processos de ensino. (Dantas, 1993, p. 13)

Ao se tornar responsável pela disciplina Didática da Matemática no curso de
licenciatura em Matemática da FFCL-BA nos anos 1950, Martha Dantas preocupou-se
com a problemática do ensino de Matemática: os programas de Matemática eram
impostos pelo Ministério da Educação, sem consulta aos professores; os livros didáticos
eram elaborados apenas para atender aos programas; o autoritarismo, o ensino
tradicional, a apresentação da matéria e sua avaliação. Martha Dantas sabia que era
preciso mudar, mas não sabia por onde começar. Por isso, decidiu se ausentar do país
em 1953 e conhecer novas realidades educacionais em países como a Bélgica, a França
e a Inglaterra.
Segundo Martha Dantas, a disciplina Didática Especial de Matemática assumia
um lugar marginal no meio acadêmico, uma vez que “os cursos de Metodologia da
Matemática eram, por vezes, até ridicularizados e, talvez por isso, não contávamos com
literatura apropriada para os mesmos” (Dantas, 2002, p. 05).
Ao saber da existência de um curso de Didática Especial de Matemática na
Bélgica, optou por conhecer, inicialmente, esse país. O interesse em conhecer um país
que não fosse latino também a fez optar pela Inglaterra. E o entusiasmo pelas
publicações francesas e pelo Centro Internacional de Estudos Pedagógicos de Sèvres a
fez optar pela França.
Na Bélgica, em contato com Sterkens, Martha Dantas descobriu que a
Metodologia do Ensino da Matemática tinha começado a preocupar os professores a
partir do século XIX, especificamente no ano de 1865, quando foi publicado, na França,
o livro Des méthodes dans lês sciences de raisonnement, de Duhamel. O primeiro curso
de Metodologia da Matemática – Cours de Méthodologie Mathématique à l’École
Normal de Sciences – foi criado por Félix Dange na Bélgica, na Universidade de Gand,
entre 1870 e 1880. Martha Dantas ficou admirada ao saber que, na Bélgica, exigia-se
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dos alunos uma tese como requisito para a obtenção do grau de licenciado, fato
inexistente até então no Brasil.
Na Inglaterra, em contato com Mr. Rollett, Martha Dantas interessou-se pelos
problemas educacionais. A Inglaterra estava perdendo seus melhores professores em
função dos baixos salários, justificando o predomínio de mulheres no magistério das
escolas secundárias.
Na França, o trabalho desenvolvido pelo Centro Internacional de Estudos
Pedagógicos de Sèvres foi o que realmente despertou o interesse de Martha Dantas, uma
vez que lá estava sendo desenvolvido todo um trabalho de reforma do ensino de
Matemática, fundamentado nos conhecimentos das áreas de Psicologia e Pedagogia. Em
Sèvres, a professora teve contato com o “trabalho dirigido”. Por meio de Mlle Dionot e
Mme Hatinguais, teve a oportunidade de visitar dois Liceus de Paris: La Fontaine e
Camille Sée.
Após o contato com essas três diferentes realidades, a professora Martha Dantas
voltou para o Brasil e começou a pensar na situação em que se encontrava o ensino de
Matemática no país:
Era preciso fazer cessar o isolamento no qual viviam, no Brasil, um país de dimensões
continentais, os que ensinavam Matemática naquela época. Era preciso coordenar esforços
para analisar a situação existente e encontrar novos rumos para a educação matemática.
Pensei num encontro, um grande encontro que pudesse reunir professores de Matemática
do curso secundário de todo nosso país e jurei realizá-lo. (Dantas, 1993, p. 21)

A partir dessas experiências, nasceu o 1º Congresso Nacional de Ensino de
Matemática, realizado na cidade de Salvador (BA) em 1955, reunindo professores de
diversos estados brasileiros. O congresso abordou algumas temáticas, tais como: a
análise crítica dos programas vigentes; os métodos gerais de ensino; as tendências
modernas do ensino de matemática; o livro de classe; os meios de preparar e interessar o
professor para o interior do país; o aperfeiçoamento contínuo do professor, construindo,
a partir dessas temáticas, uma nova área de pesquisa e conhecimento: a Educação
Matemática.
Com vista nas reflexões levantadas, vimos o quanto à Didática Especial teve suas
origens relacionadas à Escola Normal. Tal filiação implicou em certas características da
nascente disciplina, como seu caráter pedagógico amplo, pouco específico em relação à
matemática, e o desprestigio de uma disciplina com conteúdos e docentes oriundos do
ensino secundário, sem formação específica.
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No capítulo seguinte, veremos como essa mesma disciplina muda de nome,
apresentando também uma nova configuração e uma nova concepção de formação de
professores: a Prática de Ensino.
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CAPÍTULO 2:
A PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA:
A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UMA DISCIPLINA

Neste segundo capítulo, abordamos o processo de institucionalização da disciplina nos
cursos de formação de professores. Analisamos aqui a mudança na nomenclatura da
disciplina: o fim da Didática Especial e o início da Prática de Ensino, buscando
compreender essa nova concepção de formação de professores. Nesse processo de
institucionalização, tiveram fundamental importância: as escolas de aplicação, a
legislação oficial, os programas de ensino e os livros-texto. As escolas de aplicação
tinham como objetivo aliar a teoria e a prática na formação docente. A legislação
oficializou a Prática de Ensino nos currículos como disciplina obrigatória dos cursos de
formação de professores. Os livros-texto foram explicitando o que pode ser tomado
como uma identidade da disciplina, fornecendo leituras aos futuros professores e
oferecendo suporte teórico-metodológico à prática docente. O desenvolvimento da pósgraduação e da pesquisa em Educação no Brasil contribuíram com a produção de
conhecimentos que dão suporte epistemológico à disciplina, à constituição de um
campo acadêmico-científico e à fundamentação teórico-metodológica da formação
profissional de professores, de formadores de professores e de pesquisadores nesse
campo.
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CAPÍTULO 2:
A PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA:
A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UMA DISCIPLINA

2.1 O advento da Prática de Ensino na formação de professores
Mesmo sendo idealizada nos meios educacionais desde os anos 1930 e proposta
nos cursos de formação de professores nos anos 1940 com a criação dos Colégios de
Aplicação, é somente a partir de 1960 que a Prática de Ensino se configurou como
disciplina, na sua criação por meio do Parecer 292/6211, sob a forma de estágio
supervisionado como obrigatório na formação do professor de educação básica.
Nadai (1992) afirma que a noção de “Prática de Ensino” (não como disciplina) é
remota. A noção de Prática de Ensino – tendo a observação, a experimentação e a
participação como fundamentos – tem suas origens na antiga Escola Normal e,
consequentemente, no antigo Instituto de Educação da USP (Nadai, 1992, p. 137). Esse
instituto previa uma formação prática ao futuro professor, oferecendo uma seção
denominada “Prática de Ensino” que, por sua vez, apresentava duas subseções: uma
destinada ao treino profissional dos alunos, enfatizando a “observação, experimentação
e participação” do aluno, e a outra subseção encarregava-se das matérias de ensino que
o professor teria que ensinar, tanto no curso primário quanto no curso secundário. Além
de fornecer formação pedagógica aos futuros professores, o Instituto de Educação
possuía as escolas anexas: o curso complementar, as escolas secundária e primária e o
jardim de infância, instituições destinadas à experimentação, demonstração e prática de
ensino e estágio dos alunos. A experiência desenvolvida por professores e alunos nos
Colégios de Aplicação proporcionou a implementação da Prática de Ensino como
disciplina nos cursos de formação de professores.
Como disciplina formal, a Prática de Ensino instituiu o estágio supervisionado
como obrigatório na formação do professor e estabeleceu um currículo mínimo para os
cursos das licenciaturas brasileiras: Psicologia da Educação (adolescência e
aprendizagem); Elementos de Administração Escolar; Didática; Prática de Ensino – sob
a forma de estágio supervisionado. O Parecer definia que os estudos a serem realizados
11

Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 4.024/61), foi
criado o Conselho Federal de Educação. Esse órgão passou a emitir pareceres, trazendo regulamentação
aos cursos de licenciatura.
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pelos licenciandos durante sua formação inicial teriam como objetivo familiarizá-lo com
o aluno e o método. Dessa forma, algumas disciplinas apresentam-se indispensáveis à
formação do professor: a Didática e a Psicologia da Aprendizagem, “[...] além da
Prática de Ensino, para trazer o necessário realismo àquelas abordagens mais ou menos
teóricas da atividade docente” (BRASIL, Parecer 292/62, Documenta nº 10, p. 97, grifo
nosso).
O Parecer foi incisivo quando comparou um professor sem prática a um médico
inexperiente diante de uma intervenção cirúrgica. Dessa forma, seria inconcebível
entregar a educação de uma criança a um jovem que nunca tivera contato com um
aluno.
Por meio dos Colégios de Aplicação é que a Prática de Ensino deveria se realizar.
Com esse parecer, a Prática de Ensino impôs-se como mínimo curricular, presente nos
cursos de formação de professores sob a forma de estágio supervisionado. Além disso, o
próprio Parecer fez uma crítica aos Colégios de Aplicação, indicando que os estágios
deveriam ser realizados em escolas da comunidade. O objetivo desses colégios seria
servir como estabelecimentos modelos para as demais escolas, porém os colégios de
aplicação não existiram no interior da maioria das Faculdades de Filosofia. Dessa
forma, a indicação é que os estágios devessem ser feitos nas escolas da comunidade,
tendo contato com os reais problemas de uma escola comum.
O Parecer reforçava o caráter experimental das Escolas de Aplicação, mas
indicava que os estágios supervisionados deveriam ser realizados nas escolas da
comunidade devido à falta de colégios de aplicação e ao grande número de alunos que
se matriculavam nas licenciaturas.
A partir desse decreto-lei, entendemos a legislação como a materialização ou, até
mesmo, como prática de um determinado “pensar pedagógico”, uma vez que a lei está
intimamente ligada às formas de se conceber a escola (Faria Filho, 1998).
A migração da Didática Especial para a Prática de Ensino não foi apenas uma
questão terminológica. Essa mudança trouxe implicações para a própria concepção de
formação do professor. Além de reorganizar as matérias pedagógicas dos currículos
mínimos dos cursos de licenciatura, o Parecer 292/62 extinguiu o “esquema 3+1”,
representando uma diminuição do número de disciplinas pedagógicas na formação do
professor, que passou de seis para quatro disciplinas. Além disso, igualou a licenciatura
ao bacharelado, afirmando tratar-se de um grau equivalente ao bacharelado.
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Os relatores do Parecer 292/62 foram Valnir Chagas, Newton Sucupira e Anísio
Teixeira. Esse último teve uma forte participação e influência nos meios educacionais
brasileiros. Segundo Mendonça (2006), ele foi o principal expoente do pragmatismo
deweyano no Brasil. Daí, a importância da prática de ensino na formação docente. A
autora estabelece a relação entre o pragmatismo e o desenvolvimentismo nas décadas de
1950 e 1960 no Brasil. Por ocupar postos-chave na esfera governamental, Anísio
Teixeira fez circular o ideário pragmatista, influenciando as ações governamentais.
O Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), dirigido por Anísio Teixeira
durante os anos 1950 e 1960, foi um órgão disseminador do ideário pragmatista, não
apenas por meio de seus cursos e publicações, mas também por meio das escolas
experimentais ligadas a esse órgão.
A Prática de Ensino bem como o Estágio Supervisionado, implementados pelo
Parecer 292/62, “abririam um campo profissional para o surgimento nas universidades
de especialistas em didática e metodologia do ensino de matemática” (Fiorentini, 1994,
p. 106).
Muito antes de ser oficializada na formação do professor secundário, a Prática de
Ensino já era trabalhada na formação dos professores primários nas antigas Escolas
Normais. Portanto, a Prática de Ensino, da forma como foi sugerida para ser trabalhada
nos Colégios de Aplicação (e nas escolas da comunidade), sugere um modelo de
formação de professores que vem da própria escola primária. De acordo com Fracalanza
(1982), há uma forte evidência da prática de ensino com os aspectos metodológicos do
ensino. O licenciando faria estágio na matéria de sua preferência e estaria como auxiliar
do professor catedrático. Este estaria sempre presente a fim de orientar a ação docente
do licenciando.
A partir disso, podemos afirmar que a formação prática docente foi proposta com
o objetivo de orientar os futuros professores a dominar uma metodologia de ensino, e
esta, por sua vez, foi entendida como um meio de se obter uma melhoria na qualidade
do ensino.
Enquanto na formação do professor primário foram predominantes os estudos de
conhecimentos gerais e de conteúdos pedagógicos, nas licenciaturas houve o inverso: o
predomínio dos estudos de conteúdos específicos. Para exemplificar isso, apresentamos
na tabela abaixo os currículos dos cursos de formação de professores primários (Escola
Normal) e secundários (FFCL-USP):
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TABELA 6:
CURRÍCULOS DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
ESCOLAS NORMAIS
CURSO DE MATEMÁTICA
Lei Orgânica do Ensino Normal
FFCL-USP
(Decreto-lei nº 8.530/46)
(Decreto-lei nº 1.190/39)
1º Ano
1º Ano
Português
Análise Matemática
Matemática
Geometria Analítica e Projetiva
Física e Química
Física Geral e Experimental
Anatomia e Fisiologia Humanas
Música e Canto
Desenho e Artes Aplicadas
Educação Física, Recreação e Jogos
2º Ano
2º Ano
Biologia Educacional
Análise Matemática
Psicologia Educacional
Geometria Descritiva e Complementos de
Higiene e Educação Sanitária
Geometria
Metodologia do Ensino Primário
Mecânica Racional
Desenho e Artes Aplicadas
Física Geral e Experimental
Música e Canto
Educação Física, Recreação e Jogos
3º Ano
3º Ano
Psicologia Educacional
Análise superior
Sociologia Educacional
Geometria Superior
História e Geografia
Física Matemática
Higiene e Puericultura
Mecânica Celeste
Metodologia do Ensino Primário
Desenho e Artes Aplicadas
Música e Canto
Prática de Ensino
Educação Física, Recreação e Jogos
Fonte: Fracalanza (1982).

Após os três anos do curso de Matemática (ensino superior), o aluno deveria
cursar as disciplinas pedagógicas para se habilitar ao magistério secundário. Na tabela
acima, fica evidente a desproporcionalidade entre a quantidade, a diversidade e o peso
de disciplinas e conteúdos que aparecem nas grades curriculares dos cursos de formação
dos professores primários e secundários. Fracalanza (1982) afirma que, enquanto na
formação do professor primário as disciplinas pedagógicas superavam por um terço a
carga horária das disciplinas de conteúdo específico, nos cursos superiores de
licenciatura apenas um quarto eram disciplinas pedagógicas, e o restante eram
disciplinas de conteúdos específicos.
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2.2 Os Colégios de Aplicação
As Escolas de Aplicação, como locais privilegiados de articulação entre a teoria e
a prática docente, tiveram um papel fundamental no processo de disciplinarização da
Metodologia do Ensino da Matemática.
Entendemos que o tempo de existência do Colégio de Aplicação da FFCL-USP
(1957-1968) foi um período áureo para a institucionalização da Didática Geral e das
Didáticas Especiais, pois correspondeu:
[...] ao melhor momento de formação do professor secundário bem como foi, em
decorrência do trabalho nele executado, que se estruturou um grupo de professores de
todas as áreas que amadureceu um projeto pedagógico e se estruturou o objeto e o campo
da Didática. (Nadai, 1992, p. 145)

De acordo com Penteado Júnior (1952), desde as primeiras décadas do século XX,
os docentes de Didática Geral, Didáticas Especiais e de Metodologia do Ensino
Secundário ansiavam por uma “didática experimental” a fim de consolidar a educação
como campo científico.
Oficialmente, os Colégios de Aplicação foram criadas no Brasil em 1946, por
meio do Decreto-lei nº 9.053/46. Com a criação dos Ginásios de Aplicação, os alunos
das licenciaturas das Faculdades de Filosofia deveriam aplicar os conhecimentos
adquiridos nessas escolas como forma de prática docente. No artigo 6º do mesmo
decreto, define-se que os alunos de Didática ficariam encarregados das diversas
disciplinas do curso ginasial, sob a orientação do professor catedrático de Didática
Geral e dos respectivos assistentes das Didáticas Especiais. A partir dessa legislação,
todas as Faculdades de Filosofia ficariam obrigadas a manter um estabelecimento de
ensino para a prática docente dos seus alunos.
Em 1948, foram criados os Colégios de Aplicação, também anexos às Faculdades
de Filosofia (Lauwerys, 1969). Tais escolas serviram para receber os licenciandos das
Faculdades de Filosofia a fim de realizarem seus estágios.
O processo de implantação dessas escolas pelo país se iniciou em 1948. Foi
designado como diretor do Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia
(FNFi), o professor Luiz Alves de Mattos, catedrático da disciplina Didática Geral e
Didática Especial da FNFi. Em 1949, foi criado o Colégio de Aplicação da Faculdade
de Filosofia de Salvador – BA (atual Universidade Federal da Bahia/UFBA); em 1954,
o Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia de Belo Horizonte - MG (atual
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Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG); também em 1954 foi instalado o
Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia do Rio Grande do Sul.
O Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo (FFCL-USP) é posterior ao surgimento das escolas citadas
anteriormente: ele foi criado em 1957 por meio de um convênio estabelecido entre a
USP e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Essa secretaria concedeu uma
escola e o convênio foi renovado duas vezes, nos anos de 1962 e 1966. O Colégio de
Aplicação da FFCL-USP passou a funcionar efetivamente apenas em 1959, com a
implantação da 1ª série ginasial, sendo selecionados trinta alunos para compor esta
turma inicial.
Os objetivos desse colégio se resumiam em três pontos principais:
1. Ensaios de renovação pedagógica do ensino secundário; 2. Estágio de observação,
estudos e investigações pedagógicas, por parte de professores, assistentes, instrutores e
alunos da Faculdade de Filosofia da USP; 3. Estágio de observação e prática de ensino
dos licenciandos da mesma Faculdade; 4. Aperfeiçoamento de professores do ensino
secundário. (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Guia – Filosofia e Educação. FFCLUSP: Seção Gráfica, 1966)

Inicialmente, o Colégio de Aplicação tinha como finalidade favorecer o
florescimento de novas teorias pedagógicas e, secundariamente, servir como prática de
ensino para os professores e alunos da FFCL-USP. Segundo Fracalanza (1982), o
objetivo era fazer com que os licenciandos, ao passarem por um período de estágio nos
Colégios de Aplicação, fossem absorvidos pelo mercado de trabalho imbuídos de novas
metodologias, podendo atuar como agentes de mudança nas escolas, visando uma
melhoria na qualidade do ensino.
O surgimento dos Colégios de Aplicação coincidiu com um período de
desenvolvimento econômico pelo qual o país passava. Ao fazerem um estudo sobre a
história do Colégio de Aplicação da FFCL-USP, Janotti e Souza (1997) afirmam que
esses colégios surgiram em um período em que ocorria um processo de metropolização
da cidade de São Paulo em virtude da política desenvolvimentista do governo Juscelino
Kubistcheck.
Segundo Warde (1980), a história do Colégio de Aplicação da FFCL-USP pode
ser dividida em três momentos: 1957 a 1961 – instalação e organização da escola; 1962
a 1966 – consolidação da renovação pedagógica; 1967 a 1969 – crise e extinção do
Colégio de Aplicação.
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A professora Amélia Domingues de Castro participou efetivamente da criação do
Colégio de Aplicação da FFCL-USP. Segundo a professora, começou a haver, por parte
dos docentes de Didática Especial, uma necessidade de se ter um colégio de aplicação
para o exercício da prática dos licenciandos, visto que essa instituição já estava
amparada pela legislação desde 1946. Segundo essa professora, antes da existência
desse colégio, os alunos das licenciaturas faziam seus estágios na Escola Caetano de
Campos, mas os professores dessa escola não eram muito receptivos. Conforme
entrevista concedida à nossa pesquisa, a professora Amélia disse ter provocado muitas
discussões com a diretora da escola, pois esta não gostava de receber licenciandos na
escola, visto que eles “dispersavam” os alunos durante as aulas, isto é, mudavam a
rotina de sala de aula.
Por parte da universidade, não houve grande interesse na instalação de um Colégio
de Aplicação: o importante, na época, era montar laboratórios de pesquisa nas áreas de
Química, Física ou Biologia – setores privilegiados pela universidade – do que investir
na instalação de um Colégio de Aplicação (Castro, 1984). A professora Amélia nos diz
em depoimento que os professores das Didáticas Especiais da FFCL-USP travaram uma
luta para adquirir o Colégio de Aplicação:
Foi uma luta para conseguirmos um Colégio de Aplicação. A ideia do Colégio de
Aplicação é que os alunos iriam lá fazer a prática de ensino, aplicar aquilo que
aprenderam. Não era uma escola modelo, e a gente não queria essa ideia. Era uma escola
experimental. O professor Onofre [de Arruda Penteado Junior] achava que essa era uma
ideia que vinha de fora. Ele defendia isso na base do Instituto Jean Jacques Rousseau.
Esse instituto, que foi fundado na Universidade de Genebra, entre outros por Piaget, era
um instituto de pesquisas pedagógicas, um lugar em que se fazia a aplicação das teorias e
se verificava o resultado da aplicação das teorias. Era essa a ideia que ele achava que
eram os colégios de aplicação (Castro, 2007).

Em 1952 – período anterior à criação do Colégio de Aplicação –, o professor
Onofre de Arruda Penteado Júnior, catedrático de Didática Geral da FFCL-USP,
afirmava que a formação do professor secundário deveria se apoiar em três elementos
fundamentais: a formação científica, a formação pedagógica e a formação prática.
Sendo assim, a formação do professor deveria ser responsabilidade das três instituições:
institutos, faculdade de educação e escolas de aplicação:
A consideração isolada de um só dos três elementos será falha e indicará um erro de visão
total do problema, com a agravante de parcialismo inconfessável. O triângulo
fundamental da educação, que está na base da sua própria essência implica, por certo, os
três elementos: a matéria de ensino, o educando e o educador. (Penteado Júnior, 1952, p.
3)
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Por isso, o professor Onofre defendia a criação de um colégio de aplicação para
que pudesse servir para a prática dos licenciandos e para que eles aprendessem a “fazer
ciência fazendo ciência”. (p. 34)
Quando criado, o Colégio de Aplicação da USP ficou sob a direção do professor
catedrático de Didática Geral. Dessa forma, os objetivos do colégio seriam o de servir
para estágios e prática de ensino dos alunos dos cursos de licenciatura da FFCL-USP
bem como implementar novas experiências educacionais para o estudo e a renovação
dos métodos de ensino.
Em 1962, com a renovação do contrato, foi instituído o Serviço de Orientação
Pedagógica, dirigido pelo professor da cadeira de Metodologia Geral do Ensino. A
professora Amélia Domingues de Castro assumiu a regência da cadeira de Metodologia
Geral do Ensino em 1964, por conta da aposentadoria do professor Onofre de Arruda
Penteado no ano anterior (Warde, 1980).
Inicialmente, a seleção de professores para o Colégio de Aplicação foi feita por
meio de um concurso entre os professores da rede estadual de São Paulo. Segundo
Castro (2007), o espaço concedido para ser a sede do colégio de aplicação consistia em
uma escola com instalações precárias, com um pátio muito pequeno, situada no centro
da cidade de São Paulo.
Quanto ao trabalho desenvolvido pelos professores, Amélia Domingues de Castro
nos diz:
O que essa equipe de professores de lá conseguiu foi extraordinário! Foi a época em que
descobrimos o interesse por Jean Piaget, da psicologia construtivista. Nós fazíamos
reuniões com os professores para debater as ideias novas. Nós começamos a ter em São
Paulo um grande movimento de renovação de escolas. Por outro lado, nós descobrimos
essa psicologia e a pedagogia que se coadunava com ela, da turma de Genebra, Jean
Piaget e os colaboradores de lá. Esses foram dez anos muito proveitosos.

Vasconcelos (1996) afirma que foram muitas as teorias psicológicas que se
fizeram presentes no Brasil durante o século XX, porém nas áreas de educação e da
psicologia as ideias de Jean Piaget se consolidaram por meio de várias estratégias:
escolas situadas em todo o país, leis educacionais, disciplinas nas universidades e
pesquisas nos programas de pós-graduação. Segundo o autor, a difusão das ideias de
Jean Piaget no Brasil iniciou no final da década de 1920 por ocasião do Movimento da
Escola Nova. A crença numa escola progressista levou muitos educadores brasileiros a
buscarem inovações pedagógicas. Por sua vez, o movimento escolanovista buscou na
psicologia, biologia e na sociologia as bases para uma pedagogia que privilegiasse o
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aluno no centro do processo educacional. A instalação de alguns laboratórios12 por todo
o país bem como a promoção de cursos e palestras facilitou a difusão das ideias
piagetianas.
Segundo Vasconcelos (1996, p. 259), era relevante aos educadores brasileiros a
forma como Piaget retratava o desenvolvimento psicológico da criança, que aborda a
evolução das competências intelectuais. Este foi considerado defensor dos métodos
ativos, embora nunca tenha sido educador.
Na cidade de São Paulo (SP), as ideias de Jean Piaget começaram a ser difundidas
por meio do Instituto de Educação da USP. A publicação da obra Lições de Psychologia
Educacional, de Noemi Silveira Rudolpher, recomendava a leitura de obras
piagetianas13.
O Colégio de Aplicação gozava de uma autonomia didática, administrativa e
financeira que as escolas da rede estadual de ensino não tinham. A democratização do
ensino foi fundada numa prática pedagógica reservada a poucos. De acordo com Amélia
Domingues de Castro, o Colégio de Aplicação tendia a ser uma escola especial,
diferenciada das demais escolas, por apresentar peculiaridades que só essa instituição
possuía:
Ele tende a ir se tornando muito diferente dos outros da comunidade, sabe como é? Você
tem uma porção de professores credenciados, que estudam e se dedicam, que
experimentam, que estão fazendo tudo o quanto há de melhor por aquele colégio. Você
tem, por outro lado, uma população que tende a se tornar cada vez melhor, que dizer, mais
bem preparada. Já nos últimos anos, nós estávamos pensando em fazer uma separação
recebendo, por exemplo, cinquenta por cento por exame livremente e outros cinquenta por
cento por sorteio. Ou qualquer outro meio pelo qual nós pudéssemos receber pessoal de
classes populares, porque o colégio se tornou procuradíssimo por filhos de professores, e
filho de professor é um tipo de menino muito diferente dos outros, não é? É trabalhado,
não dá trabalho, é estimulado a estudar e tal. Então, o colégio, não só pela sua população,
como pelo cuidado que se tinha por ele, foi se tornando um colégio muito peculiar, muito
especial mesmo, com experiências interessantes como, por exemplo, os estudos do meio
(Castro, 1984).

O estudo do meio14 consistia em uma metodologia de ensino muito utilizada no
Colégio de Aplicação. Os estudos aconteciam não só na cidade de São Paulo, mas

12

Laboratório da Escola de Aperfeiçoamento de (Belo Horizonte-MG); Laboratório de Psicologia
Experimental do Pedagogium (Rio de Janeiro-RJ); Laboratório de Psicologia Experimental do Instituto de
Educação Caetano de Campos (São Paulo-SP); Instituto de Psicologia (Recife-PE).
13

Le Langage et la Penseé chez l’Enfant (1923) e La Causalité chez l’Enfant (1927).

14
O estudo do meio é uma metodologia de ensino que tem como princípio a atividade do aluno, para
trabalhar ou estudar uma realidade, seja ela histórica, geográfica, ambiental, artística ou literária. Seu
principal objetivo é o de colocar o aluno em contato com a realidade que está sendo estudada. Em geral, é
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também fora do estado. O maior estudo do meio realizado, segundo a professora
Amélia, foi uma viagem à Brasília, a partir da qual os alunos também puderam conhecer
as cidades históricas de Minas Gerais.
Com o passar do tempo, o número de licenciandos foi aumentando, o que
dificultou o trabalho de estágio no Colégio de Aplicação. Por isso, os licenciandos
foram sendo distribuídos pelas escolas da região e, depois iam para o Colégio de
Aplicação, fazendo uma parte do estágio em cada escola: uma parte em escola de bairro,
e outra parte no Colégio de Aplicação. No entanto, os alunos queriam muito fazer os
estágios no Colégio de Aplicação “porque lá é que as coisas aconteciam” (Castro,
2007).
A partir de 1966, com a assinatura do terceiro convênio firmado entre a
universidade e a Secretaria Estadual de Educação, houve alterações administrativas,
gerando a chamada “crise no Colégio de Aplicação”. Em 1967, período do regime
militar no Brasil, as discordâncias no Departamento de Educação sobre as diretrizes a
serem aplicadas no colégio ocasionaram a demissão do diretor da escola, Clóvis
Bojikian. A reação dos alunos a essas medidas foi uma declaração de greve por tempo
indeterminado com a ocupação da escola por alunos, pais e professores. Agentes do
DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) invadiram a escola e expulsaram,
com violência, os seus ocupantes. O ano de 1968 foi marcado por muitos conflitos,
dentre eles o afastamento de diversos professores do colégio e do Departamento de
Educação, gerando também o fechamento da escola (Janotti e Souza, 1997).
Sobre os acontecimentos políticos que permearam os últimos meses das atividades
escolares do Colégio de Aplicação, o depoimento de um ex-aluno, Victor Gentilli15,
relata o clima que a escola e todo o pessoal docente e discente viveu:
[...] Tinha 13 anos, estávamos em 1967 [...] O Colégio de Aplicação era na prática uma
escola-laboratório para professores e estudantes da então chamada Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Os estudantes fizeram uma greve contra
a demissão do diretor Clóvis da Silva Bojikian [...] Clovis fora inovador demais, e o
secretário de educação da época demitiu-o. Em protesto fizemos nossa primeira greve.
Iniciada a greve, que exigia a volta do diretor demitido, reuníamos diariamente na parte da
frente do colégio. Certo dia, no final da tarde, fomos cercados pela polícia. Sem outra
alternativa, ‘fugimos para dentro’ e entramos no Colégio. Numa rápida assembleia,
garotos de 11 a 17 anos decidimos que não mais sairíamos de lá até que o diretor voltasse.
Criamos comissões, organizamos grupos para as mais diferentes tarefas e o Colégio
uma atividade que se realiza fora da escola, mas que envolve todo o planejamento escolar, antes e depois
do trabalho feito em campo.
15

Jornalista e docente do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo. Fonte:
<http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=383CID005> (Acesso em 08 ago. 2007)
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tornou-se nosso território, com nome pomposo: TERRITÓRIO LIVRE DOS
ESTUDANTES DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO. Na minha lembrança, havia muito
mais cultura do que política. Montamos uma rádio que nos mantinha permanentemente
informados e tocava os hits da época. Organizamos campeonato de xadrez, um grupo
improvisou uma peça teatral com um nome bastante sugestivo: Roqueu e Julieta, e com
apoio dos estudantes da USP e dos nossos pais, recebíamos mantimentos, colchões,
roupas etc. O colégio virou um verdadeiro acampamento [...] Já tínhamos uns dois ou três
dias que estávamos lá. A porção do Colégio onde ficavam a secretaria, a diretoria, a sala
de professores, o atendimento ao público ficava bem defronte ao portão principal. Éramos
crianças, mas não irresponsáveis. Estas partes ficaram intactas. Apenas o corredor que
permitia o acesso às salas de aulas, tinha algum movimento [...] Logo depois, agora num
final de tarde, o DOPS e a Guarda Civil invadem o Colégio e nos tiram de lá com
violência excessiva. Éramos, na enorme maioria, crianças [...]

Esse depoimento mostra o envolvimento dos alunos nas questões políticas que
permeavam o Colégio de Aplicação. O engajamento dos alunos durante a fase de
interrupção das atividades escolares foi marcante para a história dessa instituição. O
Colégio de Aplicação da FFCL-USP durou menos de dez anos, sendo extinto em 1968,
com intervenção policial, pois essa escola representava, para a ala mais conservadora
das autoridades militares, “um ideário de ensino fundado em uma liberdade e em uma
autonomia de pensamento propícias à fermentação de ideias subversivas” (Janotti e
Souza, 1997, p. 3). A experiência do Colégio de Aplicação era contrária à política
educacional imposta pelo governo do estado de São Paulo, que tinha como meta
expandir as matrículas nos ginásios estaduais. A ideia defendida pelos conservadores
era a de que o Colégio de Aplicação oferecia uma “educação destinada às elites”.
Para equacionar a questão da Prática de Ensino nas escolas após o fechamento do
Colégio de Aplicação, formou-se uma equipe de estágio no Departamento de Educação,
sob a coordenação da professora Maria de Lourdes Chagas Carvalho, a fim de distribuir
os estagiários pelas escolas da comunidade.
O Colégio de Aplicação da FFCL-USP acabou se tornando um centro de formação
de professores que vieram compor, posteriomente, o Departamento de Educação.
Professores inicialmente contratados para assumirem determinadas disciplinas
curriculares do colégio, em virtude do trabalho que aí desenvolveram com experiências de
renovação curricular, foram convidados a integrar o grupo de professores da faculdade.
(Garcia, 1994, p. 115)

Em entrevista à nossa pesquisa, a professora Amélia Domingues de Castro nos
fala que isso ocorreu com alguns professores que trabalharam durante muitos anos no
Departamento de Metodologia de Ensino da Faculdade de Educação da USP: a
professora Anna Maria Pessoa de Carvalho (docente de Prática de Ensino de Física);
Myriam Krasilchik (docente de Prática de Ensino de Ciências); e Scipione Di Pierro
Netto (docente de Prática de Ensino de Matemática). Todos esses docentes foram
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professores no Colégio de Aplicação da FFCL-USP e convidados pela professora
Amélia Domingues de Castro a integrar o corpo docente daquele departamento.
A possibilidade de realização de estágio no colégio, sob a supervisão do professor
universitário e com o apoio integral da escola contribuíram para que as questões
metodológicas de cada disciplina pudessem ser pensadas de forma unívoca, isto é, junto
ao conteúdo científico e relacionada à especificidade do ato pedagógico, de tal maneira
que teoria e prática constituíssem dois lados de uma mesma moeda, num processo de
relação dialética. (Nadai, 1992, p. 145)

Todo esse grupo de professores do Colégio de Aplicação da FFCL-USP que, mais
tarde, fez parte do Departamento de Metodologia de Ensino da Faculdade de Educação
da USP, buscou estudar as ideias de Jean Piaget, o que intensificou a crítica à teoria
behaviorista que visava condicionar o aluno e não desenvolver suas capacidades
(Vasconcelos, 1996).
A afirmação de Nadai (1992) pode explicar o ingresso, no Departamento de
Metodologia de Ensino da Faculdade de Educação da USP, de professores do Colégio
de Aplicação: tornava-se necessário, então, que o professor do Colégio de Aplicação –
apresentando uma boa formação teórica e prática – viesse formar professores nas
diversas licenciaturas.
Foi o caso do professor Scipione Di Pierro
Netto (1926-2005), que lecionou no Colégio de
Aplicação durante todo o período de seu
funcionamento, desenvolvendo um importante
trabalho na área de ensino de Matemática.
Segundo dados de seu Processo de Contrato
Docente (1961), o professor Scipione licenciou-se
em Matemática pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1954 e,
durante muitos anos, lecionou na educação básica
e no ensino superior, além de atuar na publicação
de diversos livros didáticos. Quando professor da
rede estadual de ensino do Estado de São Paulo, obteve aprovação na realização do
concurso público para a cadeira de Matemática do Colégio de Aplicação. Por meio de
sua atuação nesse colégio, iniciou como docente da disciplina Didática Especial de
Matemática em 1961 no Departamento de Metodologia Geral do Ensino da FFCL-USP,
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aí permanecendo até início dos anos 1980, quando se aposentou. Sobre as atribuições de
seu cargo, seu Processo de Contrato Docente (1961) diz o seguinte:
Auxiliar na didática especial de matemática; orientar o estágio dos licenciandos; participar
nas atividades extra-curriculares, como seminários, ensino dirigido, debates etc.;
colaborar na Revista de Pedagogia [...]. (Di Pierro Netto, 1961)

Com a prorrogação do seu contrato docente em 1966, a disciplina já era
denominada Prática de Ensino e suas funções eram:
1) Encarregar-se dos cursos de Prática de Ensino de Matemática para os licenciandos da
Faculdade e dirigir seus trabalhos de estágio e prática didática; 2) Participar dos
Seminários Semanais da Cadeira; 3) Participar do corpo de redatores da Revista de
Pedagogia e nela divulgar trabalhos e pesquisas de sua autoria; 4) Realizar trabalhos e
pesquisas do interesse da Cadeira e do Departamento a que esta pertence; 5) Coordenar no
Colégio de Aplicação a atividade dos professores de Matemática e participar do Serviço
de Orientação Pedagógica do mesmo. (Di Pierro Netto, 1961)

Como vemos, as atribuições de um professor de Prática de Ensino estavam
relacionadas não somente a lecionar como também publicar artigos na Revista de
Pedagogia, publicação do Departamento de Metodologia Geral do Ensino da FFCLUSP. Em 1967, o professor Scipione publicou nessa mesma revista o artigo A
Matemática na escola atual16 (1967), inicia fazendo uma crítica à forma como a
Matemática Moderna vinha sendo explorada nas escolas, principalmente no ensino
primário:
Fala-se em “Matemática Moderna” como se existisse uma “nova” Matemática que
superou uma “antiga” e que por isso a deixou de lado como imprestável e obsoleta. Os
leigos (e entre estes permitam-me colocar aqueles que apenas estudaram há algum tempo
na escola secundária ou talvez um pouco mais) formaram a ideia de que esta Matemática
Moderna é contingência essencial e indispensável às modernas conquistas da civilização
(cibernética, computadores, astronáutica, etc.) e que uma simbologia de flexas, flexas
simples, flexas duplas, contra flexas, letras AA viradas de cabeça para baixo, letras EE de
marcha a ré, cortadas ou não por um traço, são os legítimos representantes de
“Matemática Moderna”, e pior do que isso, que um quadradinho, uma cebolinha ou um
rabanete devem estar no lugar onde deveria estar a incógnita, senão a Matemática é
“antiga”. (Di Pierro Netto, 1967, p. 102).

O professor Scipione lamenta o fato de os professores terem que aderir a essa
“nova” Matemática sem ao menos conseguirem compreendê-la, correndo o risco de
serem considerados ultrapassados. Apoia-se nos estudos de Jean Piaget para reforçar a
sua crítica à Matemática Moderna no ensino primário:
Penso que se deve verificar o que importa ante aos objetivos da Escola Primária: respeitar
as estruturas mentais das crianças ou os rigores dos conceitos matemáticos. (Di Pierro
Netto, 1967, p. 104)

16

Esse mesmo artigo foi publicado no jornal O Estado de São Paulo em 01/06/1969.
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Scipione também atuou como docente de Prática de Ensino de Matemática no
curso de licenciatura em Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP) durante vários anos. Atuava na formação de professores, dando cursos de
treinamento e aperfeiçoamento docente, tais como: Técnicas modernas no ensino da
matemática (Convenio MEC e SEE-SP); em 1964 ofereceu o curso de Didática da
Matemática na CADES; em 1965, Técnicas modernas no ensino da matemática (Centro
Regional de Pesquisas Educacionais). Iniciou a produção de livros didáticos quando era
professor no Colégio de Aplicação da FFCL-USP, estreando em 1968 com uma coleção
de quatro volumes indicada para as turmas de 1ª a 4ª séries do curso ginasial,
Matemática para a Escola Moderna (1968). Seus livros didáticos foram muito
utilizados, colaborando assim na difusão e expansão do Movimento da Matemática
Moderna. Nos anos 1970, fundou a Scipione Autores e Editores, que implementou e
dirigiu durante dez anos. O professor Scipione escreveu várias obras dedicadas ao
ensino de Matemática. Em 1970 publicou a coleção Matemática na Escola Renovada
com quatro volumes para o curso ginasial e, em 1975, outra coleção com o mesmo título
para o curso colegial.
Em entrevista concedida à professora Maria de
Lourdes Mônaco Janotti (1998), o professor Scipione
Di Pierro Netto falou um pouco sobre o Colégio de
Aplicação:
O CA era brilhante, os professores selecionados por concurso
inicialmente, tinham grande experiência, e não apenas isso:
tinham uma cultura acima da média das escolas de 1º e 2º graus.
[...] o CA era altamente desenvolvido e altamente politizado,
então professores e alunos participaram ativamente de todos os
problemas políticos daquela época. A circulação de ideias era
acelerada, a tomada de partido também era importante. E é
evidente que toda vez que se faz, ou de um modo... que eu não
digo que tenha sido uma revolução, mas que se faz de modo...
com muitas contradições, acaba trazendo problemas sérios, e a
vida social do CA partiu-se ao meio (Di Pierro Netto, 1998, p. 4).

Fonte: ASCIP – Arquivo Scipione
Di Pierro Netto

Scipione Di Pierro Netto (1998) fala do clima cultural que envolvia o Colégio de
Aplicação. Os professores possuíam um nível cultural muito bom, gerando,
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consequentemente, um grande desempenho durante os seus anos de funcionamento,
além de haver uma politização entre professores e alunos.
O professor Scipione fala também de sua experiência docente no Colégio de
Aplicação:
Nós fazíamos um trabalho que eu não vi em outra escola. Nós dividíamos as classes,
as classes tinham 34, no máximo, 36 alunos. Nós dividíamos a classe ao meio para
fazer trabalhos dirigidos, o aluno trabalhava. Não se falava em construtivismo, não se
falava em socioconstrutivismo, mas o aluno aprendia trabalhando, fazendo. Fazia-se
um trabalho dirigido [...] os alunos eram divididos sociologicamente em grupos para
trabalhar, esses grupos eram sociologicamente harmônicos tanto quanto possível e os
resultados eram especiais. A outra metade saía da classe e ia fazer um experimento de
Ciências ou ia ter aula de Educação Física, ou ia fazer um trabalho especial no
Colégio, que tinha uma arquitetura horrível, um prédio horroroso. Mas nós
conseguíamos dividir a classe ao meio e conseguíamos obter um rendimento
excepcional. (Di Pierro Netto, 1998, p. 5)

O professor expressa com grande satisfação os resultados obtidos de seus
alunos quando realizavam as Olimpíadas de Matemática, atividade que envolvia
alunos de escolas de todo o estado de São Paulo:
[...] na década de 60 houve a primeira Olimpíada de Matemática no Estado de São
Paulo, cada Colégio mandava 5 alunos para a Olimpíada. No Estado de São Paulo
inteiro as escolas particulares e públicas prepararam seus alunos, deram aulas
suplementares e nós não demos uma aula sequer para os nossos alunos irem participar
da olimpíada. E quem escolheu os participantes da Olimpíada foram os próprios
alunos que votaram nos melhores. E quando se apurou o resultado da olimpíada na
antiga 1ª série ginasial (que hoje corresponde a 5ª série), nós tiramos o 1º lugar, o 2º
lugar, o 3º lugar, o 4º lugar e o 5º lugar [...] era um nível extraordinário não somente
em Matemática, estou falando de Matemática porque era a minha disciplina. Eles eram
experimentadíssimos em conversar, em falar, em expressão verbal, em pesquisa, era
uma escola diferente, de modo que foi uma experiência marcante. Os pais
participavam de todas as atividades, ninguém faltava às reuniões que se pediam,
porque eles sabiam que eram uma coisa importante que eles tinham que participar. (Di
Pierro Netto, 1998, p. 5 e 6)

O professor Scipione expressa que os resultados satisfatórios nas Olimpíadas de
Matemática compreenderam alguns anos, nas quais os alunos sempre obtinham os
primeiros lugares, conquistando mais pontos nas provas de Matemática. Daí, a grande
satisfação em trabalhar com os alunos do Colégio de Aplicação.
Quanto à metodologia de ensino adotada na escola, o professor nos fala sobre o
“estudo do meio”:
Nós iniciamos a fazer uma coisa que se chamou estudo do meio [...] agora todas as
escolas fazem isso. Inicialmente as crianças foram visitar dentro da cidade de São
Paulo, uma zona industrial, uma zona mais comercial. No segundo estudo, eles foram
para o interior conhecer uma região eminentemente agrícola, outra região do interior
do Estado onde predominava a monocultura, outra região no interior do Estado onde
havia um desenvolvimento industrial. E isso não era um passeio, não era uma
excursão: eles levavam uma pasta com trabalhos dirigidos de língua portuguesa,
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matemática, onde faziam estatísticas, geografia, história, Ciências, entende? ... e outras
coisas mais. Num terceiro tipo de trabalho dirigido, eles foram a outros Estados, foram
conhecer o circuito das cidades velhas de Minas Gerais, as cidades do ouro.
Representaram uma peça muito interessante na escadaria da Igreja Matriz de Ouro
Preto. E foram conhecer o Brasil novo também, usinas hidroelétricas novas etc. Havia
uma formação. (Di Pierro Netto, 1998, p. 6)

Para o professor Scipione, a experiência vivenciada no Colégio de Aplicação
foi especial. O trabalho desenvolvido nessa instituição acabou dando origem à sua
tese de doutorado17, defendida alguns anos após o encerramento das atividades do
Colégio de Aplicação. Por isso, o professor Scipione fala com nostalgia sobre o
trabalho que desenvolveu no colégio: “Guardo lembranças excelentes do CA, dos
colegas do Colégio! [...] era um grupo cuja capacidade de trabalho e cuja dedicação
dificilmente se encontravam ou se encontraria em outro lugar” (Di Pierro Netto,
1998, p. 7). Além disso, a sua atuação no Colégio de Aplicação lhe rendeu uma
premiação em uma reunião anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência), realizada na cidade de Curitiba (PR) nos anos 1960. Nesse evento, Scipione
recebeu o título de professor do ano, referente à área de Ciências e Matemática. A
premiação foi consequência de uma apresentação de trabalho referente ao trabalho
desenvolvido com os alunos no Colégio de Aplicação. Na entrevista realizada, o
professor Scipione não fez menção ao trabalho que desenvolveu com os alunos. Não
encontramos nenhum outro registro que indicasse como o trabalho foi desenvolvido.
Embora o professor Scipione tenha produzido vários livros didáticos de
Matemática para os ensinos fundamental e médio, não há material ele publicado
sobre Prática de Ensino de Matemática ou Didática da Matemática, área em que
trabalhou durante anos. Entretanto, encontramos em seu arquivo (ASCIP18) várias
cópias de uma produção escrita pelo próprio Scipione. Trata-se de um caderno
intitulado “Seleção de Problemas”. Tudo indica que esse material fora produzido em
1982 e distribuído para os seus alunos da disciplina Prática de Ensino de Matemática.

17

DI PIERRO NETTO, Scipione. Contribuição ao estudo da geometria elementar. São Paulo. FEUSP, 1972. Tese de Doutoramento. Orientadora: Profa. Dra. Amélia Domingues de Castro.
18

Arquivo Scipione Di Pierro Netto.
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FIGURA 2:
“SELEÇÃO DE PROBLEMAS” – CURSO DE 1982

Fonte: ASCIP

O caderno apresenta uma lista com 115 diferentes exercícios e volta-se à
prática da resolução de problemas. Esse material, não publicado, era disponibilizado
aos alunos e se assemelha a um projeto de livro didático de matemática, contendo
mais exercícios que propriamente atividades propostas para uma disciplina de
formação de professores. Essa característica parece espelhar a concepção do curso do
professor Scipione, conforme o programa referido, de que a formação do professor
devia passar por um contato intenso com conteúdos específicos de matemática
básica, levantados em forma de problemas semelhantes ao que seria abordado nos
cursos de 1º e 2º graus (atual ensinos fundamental e médio).
Enquanto a FFCL-USP manteve o Colégio de Aplicação em funcionamento de
1959 a 1968, na cidade de Rio Claro, também foi criado um Colégio de Aplicação
para prática pedagógica dos licenciandos da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Rio Claro. Criado em fevereiro de 1969 (Decreto Estadual nº51.408/69), o
Colégio de Aplicação passou a funcionar em maio do mesmo ano, com a instalação
da 1ª série do ciclo colegial. O objetivo do colégio seria “promover investigações
quanto a currículos, sistemas de organização e métodos didáticos no campo da
educação de nível médio”, além de “funcionar como centro de experimentação e
demonstração da FACULDADE” (Plano de Organização Administrativa e
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Pedagógica do Colégio de Aplicação apud Mauro, 1999, p. 80). A partir de 1972, o
Colégio de Aplicação da FFCL-Rio Claro perdeu seu caráter experimental e passou a
funcionar como unidade subordinada à rede estadual de ensino.
Entendemos que as Escolas de Aplicação surgiram com o objetivo de fornecer
uma formação prática aos licenciandos. Além disso, elas tiveram um caráter renovador,
buscando trazer para a sala de aula novas teorias pedagógicas. A experiência dos
Colégios de Aplicação materializa uma concepção de ensino-aprendizagem e também
uma concepção de formação de professores: a escola como “laboratório” e espaço de
exercício de prática e de aplicação de conhecimentos.

2.3 Os programas de Prática de Ensino de Matemática
A professora Anna Maria Pessoa de Carvalho (1992), docente do Departamento de
Metodologia de Ensino da Faculdade de Educação da USP desde 1965, assim expressa
a passagem da Didática Especial para a Prática de Ensino:
No princípio era a Didática Especial. Uma Didática Especial muito mais sedimentada nos
conhecimentos empíricos e pessoais do professor que a ministrava do que baseada em um
corpo de conhecimentos sobre o ensino do conteúdo específico. (p. 247)

Se durante o trabalho com a Didática Especial bastavam apenas os conhecimentos
empíricos, na Prática de Ensino, o professor necessitaria de um corpo de conhecimentos
muito maior a fim de trabalhar os conteúdos em sua didática específica. A disciplina
sairia, então, de um campo teórico, buscando uma prática e trazendo mais realismo às
atividades docentes.
Em artigo no qual relata as memórias sobre o ensino de Didática e Prática de
Ensino, a professora Amélia Domingues de Castro vem corroborar a ideia de Carvalho
(1992). Em seu artigo, Castro (1992) afirma que a Didática Especial foi substituída pela
Prática de Ensino:
Passo a uma observação que julgo importante. O Conselho Federal de Educação, em
1962, suprimiu a anterior Didática Especial, substituída pela decisão ambígua referente à
obrigatoriedade, sob a forma de Estágio Supervisionado, da “Prática de Ensino das
matérias que sejam objeto de habilitação profissional”. Seria apenas estágio? Seriam
suprimidas as aulas onde as atividades práticas eram orientadas e discutidas? Nas quais
eram propostos os problemas envolvidos no trânsito de uma ciência pesquisada e
aprendida, para uma ciência a ser ensinada para ser conquistada pelas novas gerações? Na
USP, felizmente, houve apenas a troca de denominação da disciplina. (p. 238)
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Em depoimento à nossa pesquisa, a professora Amélia Domingues de Castro
revela como foi difícil trabalhar com os professores das Didáticas Especiais na FFCLUSP quando se implementou a Prática de Ensino:
No interior da Faculdade, o conflito existia... Era um “conflito de limites”: até onde vai a
Didática e onde começa a Prática de Ensino? [...] Então você estuda uma teoria da
prática? Então você estuda na faculdade? E os professores de Didática Especial, que
passaram para as Práticas de Ensino, diziam: “Mas eu preciso ter aulas com esses
alunos! Eu não posso soltar essa turma nas escolas! O que eles vão fazer lá se não
houver uma organização aqui?” A luta foi para conseguirmos aulas no currículo. E
muitos diziam: “O que vocês querem é teoria da prática!” E nós dizíamos: “É isso
mesmo! Teoria da prática!” Você não pode ter uma prática que seja por ensaio, erro e
acerto. Então nós começávamos a estudar a nossa área. Que tipo de matéria é essa? O que
é a Biologia? O que é a Geografia? O que é a Matemática? A gente tinha uma discussão
muito grande com os alunos. E aí tinha que haver muito entrosamento entre a parte geral e
a parte especial. Se eu trabalhasse com eles as teorias de ensino – Piaget, Skinner,
condicionamento – você tinha que ver qual era a decorrência disso na área específica.
(Castro, 2007, p. 9, grifo nosso)

Por meio desse depoimento, percebemos a grande preocupação que se estabeleceu
entre os docentes dos cursos de formação de professores. Sentindo-se na
responsabilidade de formar professores para a escola básica, os docentes das Práticas de
Ensino não poderiam simplesmente abandonar as aulas teóricas e levar os licenciandos
às escolas sem algum preparo teórico: tornava-se necessário, então, que o professor
conciliasse a teoria e a prática. Quando a Prática de Ensino – sob a forma de estágio
supervisionado – fora imposta pela legislação, muitos docentes não concordaram que
seus alunos (licenciandos) pudessem ir às escolas, para realizar os estágios, sem antes
passar pela universidade em busca de uma formação teórica que o habilitasse ao
trabalho docente. Assim, a disciplina Prática de Ensino passou a aliar a teoria e a
prática, elementos fundamentais para a formação do professor.
Segundo Garcia (1994), a maioria das instituições de ensino superior não aceitou a
forma como a Prática de Ensino foi instituída nos cursos de formação de professores.
Ao lado dos estágios supervisionados, os professores de Prática de Ensino acabaram
adotando programas de ensino que lhes permitissem discutir questões relativas aos
conteúdos e métodos de ensino. Desse modo, a instituição dessa nova disciplina
caracteriza uma nova ruptura da Didática Geral e da Didática Especial, passando a ser, a
partir de então: Didática e Prática de Ensino.
Em depoimento à Garcia (1994), a professora Amélia Domingues de Castro indica
uma delimitação das áreas – Didática e Prática de Ensino: “Porque nós nunca nos
conformamos que a prática de ensino fosse só prática. Sempre se tinha as aulas na
faculdade. Então, nós tínhamos que fazer a composição” (p. 126).
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O depoimento da professora Amélia mostra que a Prática de Ensino, além de levar
o licenciando à realidade escolar, serviria também para que cada área de conhecimento
pudesse desenvolver seus referenciais teóricos a fim de que o estagiário pudesse se
apoiar em alguma literatura básica e/ou teoria necessária ao trabalho docente. A partir
dessa necessidade, as áreas de conhecimento foram se desenvolvendo no interior das
universidades.
Garcia (1994) destaca a relação existente entre a didática e a prática de ensino: “A
prática de ensino se constituiu nesses anos como um prolongamento da didática geral,
não tendo, portanto, uma autonomia em relação a essa”. (p. 127)
Nesse sentido, consideramos, de acordo com Garcia (1994), que a Prática de
Ensino foi, nos tempos pioneiros, um desdobramento da Didática, já que em um período
anterior – antes do Parecer 292/92 – prevalecia a disciplina Didática Especial nos
currículos dos cursos de formação de professores. Nesse sentido, os professores de
Prática de Ensino continuaram com as mesmas práticas: lecionando nas universidades
para, depois, levar os alunos aos estágios supervisionados.
Essas ideias podem ser vistas nos programas que encontramos disponíveis para
consulta nas instituições pesquisadas. Em relação à Prática de Ensino, encontramos o
primeiro programa dessa disciplina na FFCL-USP. O programa que encontramos servia
a todas as Práticas de Ensino da Universidade de São Paulo referente ao ano de 1964.
No caso da Prática de Ensino de Matemática, o programa era o mesmo e, como docente
responsável pela disciplina, temos o nome do professor Scipione Di Pierro Netto. Pelo
que consta nos programas consultados, a primeira vez que ele apareceu como docente
responsável pela disciplina foi em 1962, quando ainda se denominava Didática Especial
da Matemática. Até 1960, a disciplina aparecia sob a responsabilidade de outros
professores. Em 1964 – após o Parecer 292/62 – a Prática de Ensino já se apresentava
nos currículos para ser ministrada em dois semestres letivos:
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QUADRO 5:
PROGRAMA DA DISCIPLINA
PRÁTICA DE ENSINO (GERAL) – USP (1964)
Parte teórica:
1) Introdução: problemas referentes à formação do professor da matéria e à função
da Didática Especial e da Prática de Ensino;
2) Problemas referentes à natureza da matéria e suas consequências didáticas;
3) Posição da matéria nos cursos de nível médio (situação, objetivos, programas
etc.);
4)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Problemas referentes ao ensino da matéria:
Planejamento (do curso, unidades, aulas);
Processos motivadores especiais;
Métodos e técnicas especiais;
Material didático e auxílios áudio-visuais específicos para a matéria;
Atividades extracurriculares na matéria;
Fixação e verificação do aprendizado.

5) Problemas específicos do ensino da matéria.
Parte prática:
Todos os alunos deverão realizar estágios de observação, coparticipação e regência de
classe no Colégio de Aplicação, e em outros estabelecimentos, conforme o Regimento
da Prática de Ensino.
Fonte: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Programas aprovados pela Congregação para o ano
letivo de 1964. São Paulo, 1964.

Semelhante aos programas analisados anteriormente, o programa de Prática de
Ensino que data de 1964 era muito genérico e compunha-se de uma parte teórica e outra
prática. A parte teórica focalizava alguns itens, tais como questões referentes à natureza
da matéria que o professor ministraria. No caso da Prática de Ensino de Matemática,
buscava-se discutir a natureza da própria Matemática bem como o lugar desta disciplina
no ensino secundário (nível médio). Como vemos, ainda nesse início, a disciplina
Prática de Ensino encontrava-se fortemente apoiada nos fundamentos da Didática, pois
buscava trabalhar aspectos que o professor deveria dominar para realizar o seu trabalho
docente: planejamento, motivação, métodos e técnicas de ensino, materiais didáticos e
avaliação da aprendizagem. Num segundo momento, a parte prática enfatizava os
estágios que deveriam ser realizados pelos alunos nos “Colégios de Aplicação, e em
outros estabelecimentos”.
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Em relação ao curso de licenciatura em Matemática da UNESP-Rio Claro, os
programas de ensino que encontramos referentes aos anos de 1964 e 1965 são os
mesmos de 1950, com a assinatura do professor Ubiratan D’Ambrósio, havendo
alteração apenas no nome da disciplina: “Didática Especial / Prática de Ensino”.
QUADRO 6:
PROGRAMA DE ENSINO DA DISCIPLINA
DIDÁTICA ESPECIAL DA MATEMÁTICA (FFCL-Rio Claro – 1964 e 1965):
Docente responsável: Ubiratan D’Ambrósio
I – Matemática Elementar:
1. Os números inteiros
2. Números primos: teoremas de Euclides e da decomposição, máximo divisor comum
e mínimo múltiplo comum;
3. Congruências: aplicações ao estudo de critérios de divisibilidade;
4. Algumas funções aritméticas;
5. Congruências quadráticas, símbolo de Legendre e lei da reciprocidade quadrática;
6. Probabilidade: estudo elementar;
7. Noções elementares de estatística.
II – O Ensino da Matemática:
1. História da Matemática: breve esquema;
2. Estudo crítico dos atuais programas;
3. As modernas tendências; notícias sobre alguns grupos de estudos;
4. Implicações da Psicologia no Ensino da Matemática;
5. O problema da Avaliação da Aprendizagem em Matemática.
O programa é desenvolvido em 2 aulas semanais. Os alunos fazem um estágio de três
dias no Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo.
Fonte: Seção de Graduação (UNESP-Rio Claro)

Como podemos observar no quadro acima, havia uma preocupação inicial, por
parte do professor da disciplina, em realizar uma revisão de conteúdos matemáticos de
ensino fundamental com os alunos da licenciatura. Portanto, a primeira parte desse
programa não tem nenhuma relação com a Didática. Posteriormente, apareciam temas
da Didática Especial, tais como o conhecimento da história da matemática, realização de
um estudo crítico dos programas de ensino de matemática, procurando conhecer não
somente uma listagem de conteúdos, mas também o que estaria por trás do ensino de
tais conteúdos. A psicologia da educação e a avaliação da aprendizagem somam-se à
Didática da Matemática como parte essencial da própria Didática.
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Ainda nos anos 1970, a Prática de Ensino se apoiava nos fundamentos da
Didática Geral, como podemos verificar no programa da disciplina “Prática de Ensino
de Matemática” da FFCL-Rio Claro:
QUADRO 7:
PROGRAMA DE “PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA”
FFCL-Rio Claro – 1973 – 7º período curricular
Docente responsável: Luiz Roberto Dante
Objetivo:
Dar ao aluno uma rápida visão do ensino de Matemática em nível de 1º e 2º grau.
Execução de estágios supervisionados.
Programa:
1) Visão global do ensino de Matemática em níveis de 1º e 2º graus;
2) Planejamentos;
3) Avaliação;
4) Técnicas de ensino;
5) Desenvolvimento de alguns tópicos de Matemática
Fonte: Seção de Graduação da UNESP-Rio Claro

O programa de Prática de Ensino de Matemática (1973) da FFCL-Rio Claro tinha
como docente responsável o professor Luiz Roberto Dante. O programa não era
acompanhado de bibliografia, contendo apenas um objetivo que seria de proporcionar
ao licenciando em Matemática alguns tópicos específicos da matemática de 1º e 2º graus
bem como a realização dos estágios supervisionados. O programa também privilegiava
questões de ordem didática, tais como planejamento, avaliação e técnicas de ensino.
Em relação ao mesmo ano letivo (1973), encontramos outro programa de Prática
de Ensino de Matemática da FFCL-Rio Claro, tendo como docente responsável o
professor Renato Álvares Scanavini.
QUADRO 8:
PROGRAMA DE “PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA”
FFCL-Rio Claro – 2º semestre letivo de 1973 (5 horas semanais)
Docente responsável: Renato Álvares Scanavini
I – Análises com debates sobre: programas e livros didáticos;
II – Objetivos, planejamento, técnicas de ensino, motivação, fixação e verificação (em
matemática);
III – Seminários de artigos sobre métodos modernos do ensino de matemática;
IV – Estágios (observação, participação e regência) nos colégios da rede oficial de
ensino.
Fonte: Seção de Graduação da UNESP-Rio Claro
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O programa acima também se apoiava na Didática Geral, como podemos ver no
segundo item apresentado. Além disso, o programa contemplava o trabalho com
programas de ensino e livros didáticos de Matemática assim como seminários sobre
métodos modernos de Matemática. Nessa época, o Movimento da Matemática Moderna
já havia chegado ao Brasil. Por isso, pressupõe-se que esses “métodos modernos do
ensino de matemática” fazia referência a orientações que esse movimento de reforma
curricular preconizava. No caso da FFCL-Rio Claro, até então, a disciplina estava
vinculada ao Departamento de Matemática, já que nesse programa de ensino consta o
nome e a assinatura do professor Mário Tourasse Teixeira, chefe desse Departamento.
Nesse período, a disciplina se encontrava nos programas sob o nome de “Didática
Especial/Prática de Ensino”, indicando que, nessa instituição, a disciplina ainda não
tinha assumido completamente a concepção de prática de ensino, isto é, ela ainda
apresentava resquícios da Didática Especial. Verifica-se que a disciplina conciliava
elementos das duas perspectivas.
Ainda nesse programa de 1973, assinado pelo professor Renato Álvares Scanavini,
encontramos a menção de alguns autores como sendo parte da bibliografia utilizada no
curso: Gattegno, Revuz, Wittenberg, Dienes e Fehr. Apenas se mencionou os autores, e
o único livro indicado nessa bibliografia foi La revolucion de las matemáticas
escolares, volumes 1 e 2, de autoria do Fehr.
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QUADRO 9:
PROGRAMA DE “PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA”
FFCL-Rio Claro – 1976 (90 horas-aula)
Docente responsável: Rut de Rogatis Ceron
I – Objetivos:
a) Pôr em destaque a responsabilidade e importância do professor como orientador no
processo da aprendizagem, bem como salientar o seu papel como veículo principal para
atingir os fins da Educação Nacional propostas pelas leis em vigor;
b) Capacitar os alunos através de um treinamento cuidadoso e intenso, para um bom
desempenho como profissionais.
II – Conteúdo:
b) Objetivos do Ensino de Matemática ao nível de 1º e 2º graus, de acordo
com as leis vigentes;
c) Interpretação da situação atual;
d) Planejamento de aulas e programas;
e) Avaliação e suas diversas técnicas;
f) Processos e técnicas didáticas para um aproveitamento melhor;
g) Análise e desenvolvimento de temas melhor relacionados ao ensino de
matemática nos cursos de 1º e 2º graus;
h) Elaboração de atividades ligadas aos assuntos do 1º e 2º graus;
i) Análise e crítica de textos e livros didáticos;
j) Estudo e análise de programas e projetos estrangeiros.
III – Métodos utilizados:
a) aulas expositivas (quando se fizer necessário);
b) trabalho dirigido individual (ou em grupo);
c) seminários.
IV – Atividades discentes:
a) Preparação e apresentação de seminários;
b) Análise de textos e livros didáticos;
c) Estágios supervisionados de observação, coparticipação e regência.
V – Carga horária: 6 horas semanais
VI – Número de créditos: 6
VII – Número máximo de alunos: 50
VIII – Critérios de avaliação da aprendizagem:
As notas serão dadas pela média aritmética (ponderada) aferidas nos seminários, provas
objetivas, exposições, responsabilidade, participação e interesse.
Fonte: Seção de Graduação da UNESP-Rio Claro

O programa apresentado acima representa fielmente a concepção de uma educação
tecnicista presente no ensino superior nos anos 1970. Moreira (1990) afirma que a
sequência “objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação e bibliografia” (p. 136) passa a
fazer parte dos programas de ensino, de acordo com os modelos de Taylor. Em 1977 e
1982, encontramos o mesmo programa de Prática de Ensino de Matemática.
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O tecnicismo educacional representou, de certo modo, a absorção da ideologia
empresarial nos meios educacionais. Segundo Saviani (1997), a pedagogia tecnicista
veio reordenar o processo educativo a fim de torná-lo objetivo e operacional. “De modo
semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho
pedagógico [...] Daí a proliferação de propostas pedagógicas tais como o enfoque
sistêmico, o microensino, o teleensino, a instrução programada, as máquinas de ensinar
etc.” (Saviani, 1997, p. 23-24). O objetivo dessa pedagogia era racionalizar os objetivos
e mecanizar o processo educacional. A divisão do trabalho pedagógico, com a criação
de especialistas, define um sistema de ensino de técnicos cujo objetivo seria o de atingir
a racionalidade do processo educacional. A produtividade que, até então, atingia os
níveis esperados pelo capitalismo tornou-se mais eficiente. Daí, a organização da
educação brasileira por meio da Lei nº 5.540/68 (ensino superior) e Lei nº 5.692/71
(ensino de 1º e 2º graus). Segundo Kuenzer e Machado (1984), a partir da década de
1960, a “ineficiência” dos sistemas de ensino passa a ser repelida com as propostas de
planejamento educacional, e a educação passa a ser vista como investimento individual
e social.
Quando falamos da influência do tecnicismo nos programas de Prática de Ensino,
falamos de uma pedagogia que fora imposta ao sistema educacional brasileiro como um
todo a partir dos anos 1960. Os anos 1970 foram emblemáticos no que se refere ao
tecnicismo, chamado de “período áureo do tecnicismo no Brasil” (Fiorentini et al, 1998,
p. 313). É claro que o tecnicismo pôde se fazer presente nos programas da disciplina em
qualquer de suas denominações, como Didática Especial, Prática de Ensino ou
Metodologia de Ensino, pois estas não se sucederam de modo estrito, mas conviveram
por certos períodos.
Ainda nos anos 1970, encontramos um programa de ensino de uma disciplina cujo
título era Metodologia do Ensino da Matemática (ano de 1977), tendo como docente
responsável o professor Luiz Roberto Dante. Esse foi o único programa que
encontramos dessa disciplina, sendo o conteúdo composto por apenas de três itens no
que se refere aos conteúdos:
1. Novas tendências no ensino da matemática;
2. Desenvolvimento de alguns temas de 1º e 2º graus, usando novas
técnicas de ensino;
3. Desenvolvimento de miniprojetos, incluindo planejamento, elaboração
experimental, experimentação, avaliação e redação definitiva.
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A partir dos tópicos apresentados e abordados no programa de Metodologia do
Ensino da Matemática (1977), inicia-se, então, uma discussão sobre as “novas
tendências” no ensino da Matemática, mas não há nele indicação de quais sejam essas
novas tendências. Além disso, predominava no programa o desenvolvimento de
conteúdos matemáticos trabalhados na educação básica e o aprimoramento de projetos,
planejamentos e experimentações.
Em relação à UNICAMP, seu curso de licenciatura em Matemática teve início no
ano de 1972, de acordo com Lorenzato (2007):
Surgiu em 1972 porque eu tive aluno em 1974, e eles já estavam no terceiro ano da
graduação. Eu peguei os primeiros licenciandos. Só tinha eu de professor. Eu fui
convidado. A primeira equipe foi formada a convite. Era uma estratégia, na época, muito
normal. O próprio Zeferino Vaz montou a Medicina de Ribeirão Preto, depois a
UNICAMP assim... Ele convidava pessoas, como o próprio Ubiratan [D’Ambrósio] foi
convidado a ser diretor do IMECC. (Lorenzato, 2007, p. 7)

De acordo com o depoimento do professor Lorenzato, encontramos dois
programas de ensino que datam de 1977. O primeiro foi assinado pelo professor
Maurício Ruggiero, e o de Didática da Matemática foi assinado pelo próprio Lorenzato:
QUADRO 10:
PROGRAMA DAS DISCIPLINAS
“PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA E ESTÁGIO
SUPERVISIONADO 1 E 2” (EL765 e EL875)
UNICAMP – 1977
Docente responsável: Maurício Carlos Ruggiero
Objetivo Geral
Nas etapas de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, o licenciando deverá
identificar e vivenciar a realidade do seu futuro campo de ação.
Objetivos Específicos
Oferecer condições a um embasamento teórico e prático para que o licenciando possa:
1. Construir o seu próprio laboratório de matemática;
2. Dar a devida atenção ao ensino da matemática como uma estrutura (aritmética,
álgebra e geometria);
3. Reger com segurança suas aulas;
4. Avaliar o mais corretamente possível a aprendizagem de seus alunos;
5. Iniciar-se em pesquisa sobre o ensino da matemática.
Procedimentos metodológicos
A Prática de Ensino de Matemática propicia aos licenciandos o desenvolvimento
de estudos e experiências de metodologia que visam a melhoria da qualidade do
processo ensino e aprendizagem da Matemática, lembrando sempre que o ensino, além
de ciência, é também arte e exige tanto a necessária fundamentação científica como a
constante criatividade do educador.
O desenvolvimento do curso se dará através de atividades conjuntas do professor
com o licenciando ou então através de atividades entre alunos coordenados pelo
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professor, além da atividade prática (estágio supervisionado).
Unidades
1. Referenciais sobre a posição de cada licenciando no ensino de Matemática;
2. Embasamento sobre os objetivos do ensino da Matemática;
3. Matemática e sua importância:
História
Aplicabilidade no mundo contemporâneo
4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Situação atual do ensino da Matemática
1º grau
2º grau
Vestibular
Superior
Pós-graduação
Currículos
Programas
Livros didáticos
Planejamentos
Métodos
Técnicas
Avaliação
Pesquisa

5. Meios auxiliares de ensino (utilização):
5.1 Aplicabilidade no ensino da Matemática
5.1.1 Modelos
5.1.2 Réplicas
5.1.3 Slides
5.1.4 Transparências
5.1.5 Filmes
5.1.6 Outros
6. Planejamento e produção de material
7. Explorar a criatividade do licenciando na preparação da aula
8. Principais projetos nacionais e estrangeiros sobre o ensino da Matemática
Avaliação
• Participação em aula
• Entrevista pessoal
• Exercícios escritos
• Apresentação de trabalhos teóricos e práticos
• Desempenho em aula prática

Fonte: Arquivo Setorial da Faculdade de Educação da UNICAMP.

Como vemos no Quadro 10, o programa apresentado refere-se a duas disciplinas
de Prática de Ensino de Matemática, cada qual desenvolvida em um semestre letivo.
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Inicialmente, esse programa buscava apresentar ao licenciando os objetivos do ensino
da Matemática bem como sua história, importância e aplicabilidade no mundo moderno.
O programa visava também apresentar ao licenciando a situação da Matemática nos
diversos níveis de ensino, apresentando-a nos currículos, programas e livros didáticos.
Além disso, os “meios auxiliares de ensino” indicam a utilização de alguns recursos
didáticos para que o professor pudesse fazer uso em sala de aula, tais como
transparências, slides, filmes, aderindo às novas tecnologias educacionais dos anos
1970.
Referente ao ano de 1977, encontramos também o programa da disciplina
Didática para o ensino de Matemática (EL 644), tendo como docente responsável o
professor Sérgio Apparecido Lorenzato.
QUADRO 11:
PROGRAMA DE ENSINO DA DISCIPLINA
“DIDÁTICA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA” (EL644)
UNICAMP – 1977
Docente responsável: Sérgio Apparecido Lorenzato
1. Referenciais sobre a posição de cada licenciando no ensino de Matemática;
2. Embasamento sobre os objetivos do ensino de Matemática;
3. Matemática e sua importância:
a. História
b. Aplicabilidade no mundo moderno
4. Situação atual do ensino da Matemática
a. 1º grau
b. 2º grau
c. Vestibular
d. Superior
e. Pós-graduação
f. Currículos
g. Programas
h. Livros didáticos
i. Planejamentos
j. Métodos
k. Técnicas
l. Avaliação
m. Pesquisa
5. Meios auxiliares de ensino (utilização):
5.1 Aplicabilidade no ensino da Matemática
5.1.1 Modelos
5.1.2 Réplicas

87
5.1.3 Slides
5.1.4 Transparências
5.1.5 Filmes
5.1.6 Álbuns seriados
5.1.7 Outros
6. Planejamento e produção de material
7. Explorar a criatividade do licenciando na preparação da aula
8. Laboratório de matemática
9. Simplificação do ensino das geometrias
10. Principais projetos nacionais e estrangeiros sobre o ensino da Matemática
Fonte: Arquivo Setorial da Faculdade de Educação da UNICAMP.

Esse programa contém basicamente os mesmos itens do programa de Prática de
Ensino de Matemática apresentado anteriormente. Por isso, acreditamos que, embora
expressassem concepções diferentes, tais disciplinas se confundiam em objetivos e
conteúdos a serem trabalhados. Enquanto a Prática de Ensino buscava inserir o
licenciando na prática pedagógica, a Didática para o Ensino da Matemática apoiava-se
na própria Didática Geral, sendo, portanto, uma Didática Especial da Matemática. No
entanto, os conteúdos apresentados nas duas disciplinas são os mesmos. A diferença
desse programa de Didática da Matemática (1977) para o de Prática de Ensino (1977) é
que o de Didática acrescentou dois itens na relação de conteúdos (laboratório de
Matemática e a simplificação do ensino das geometrias).
Antes de iniciar suas atividades docentes na UNICAMP, o professor Sérgio
Lorenzato já havia lecionado durante anos no ensino secundário e no ensino superior
(Universidade de Goiânia e Universidade de Brasília). Ao chegar à UNICAMP, propôs
três disciplinas pedagógicas para o curso de Licenciatura em Matemática.
O professor Lorenzato (2007) lembra que iniciou sua carreira docente como
professor no ensino secundário antes de realizar seu curso de licenciatura em
Matemática na FFCL-Rio Claro. Antes da graduação, ele realizou cursos oferecidos
pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário – CADES –, onde
teve contato com as ideias de Malba Tahan e Manoel Jairo Bezerra:
E nessa trajetória, eu encontrei o Manoel Jairo Bezerra e o Malba Tahan. Fui aluno dos
dois. E eu descobri, nessas aulas com ele, que era possível ensinar uma matemática
harmoniosa, compreensível, que desse realmente uma grande satisfação ao aluno [...]
foram eles que despertaram em mim a certeza que era possível ensinar matemática com
compreensão e alegria. Daí então eu disse: “Eu vou fazer o curso de matemática!”.
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Com base nas experiências anteriores, o professor Lorenzato pôde elaborar os
programas das primeiras disciplinas pedagógicas do curso de licenciatura em
Matemática da UNICAMP (Didática para o ensino da Matemática e Prática de Ensino
de Matemática 1 e 2).
A preocupação com a aprendizagem de conteúdos matemáticos também era
frequente nas aulas desse professor. Segundo ele, seus alunos não poderiam sair
diplomados da universidade com dúvidas em relação a conteúdos matemáticos da escola
básica. Por isso, ele fazia uso de um recurso muito simples para a exploração desses
conteúdos em sala de aula:
Eu tinha uma caixinha, uma espécie de urna, para pôr ali as perguntas. Por quê? Porque
tem muitos alunos que não querem se expor aos colegas ao fazer a pergunta. Então, valia
o anonimato, mas tinha que colocar a pergunta. Essa pergunta podia surgir em uma
conversa na casa dele, entre parentes, pessoas mais velhas que ele... Eram perguntas sobre
a Matemática! Quantas vezes surgiu: “Por que um número elevado a zero é um?”; “Por
que menos com menos dá mais?” Eu perdi a conta! Nós tínhamos quinze minutos
dedicados a isso. Porque eu tinha um programa também a cumprir. E poderia também não
aparecer perguntas, e eu tinha que conduzir o processo. Mas tinha que dar uma
flexibilidade para inserir aquelas perguntas que estavam surgindo no dia-a-dia deles. E eu
aprendi muito com isso! É um leque astronômico! Havia perguntas de todos os tipos. E
nós não tínhamos obrigação de responder na hora. Eu também levava a caixinha. Eu tinha
uma semana para abrir, para responder, perguntar aos colegas o que eles achavam... Era
fascinante! Isso fazia parte de um conjunto específico de ‘porquês’. Hoje eu tenho mais de
cem ‘porquês’ catalogados. Seria interessante, se eu tivesse mais tempo, de colocar essas
questões no papel... Isso porque o tempo passa e as perguntas continuam as mesmas. Eu
acho muito sintomático! Quer dizer alguma coisa muito importante para nós! (Lorenzato,
2007)

O professor Sérgio Lorenzato sabia que os alunos chegavam à universidade com
certas defasagens em relação à Matemática, e precisavam tirar suas dúvidas em relação
aos conteúdos da escola básica. Por isso, suas aulas estavam relacionadas, também, ao
desenvolvimento de conteúdos matemáticos de 1º e 2º graus.
Quando se fala da avaliação da aprendizagem, não havia nenhum tipo de inovação
em relação ao modo tradicional até então utilizado: a prova escrita era um instrumento
de avaliação bem utilizado pelo professor, mas não o único. Segundo Lorenzato (2007),
a prova escrita era um recurso importante, mas não retratava o real aproveitamento do
aluno, pois era um flash, podendo pegar o aluno “de olhos fechados”. A prova era
necessária como instrumento de avaliação. Além de provas escritas, ele se utilizava da
autoavaliação e de trabalhos em grupo, embora em relação a esse último recurso o
professor acreditasse que fosse mais difícil de trabalhar em sala de aula.
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Nos anos 1970, iniciaram as primeiras discussões acerca da Didática como área de
conhecimento. Em 1972, o I Encontro Nacional de Professores de Didática reuniu
professores de várias universidades, dando origem aos primeiros debates sobre a Prática
de Ensino.
Em relação aos anos 1980, houve um início de incorporação de resultados do
período de revisão crítica do movimento da matemática moderna, pois se notam, nos
programas a seguir, uma chamada para atividades de investigação em projetos de
unidades de ensino, sem tanta ênfase aos conteúdos da matemática moderna e sem uma
atenção explícita ao ensino da matemática como base nas suas estruturas, como vimos
nos programas anteriores.
QUADRO 12:
PROGRAMA DA DISCIPLINA
“DIDÁTICA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA” (EL644)
UNICAMP – 1º Semestre 1981
Docente responsável: Maurício Carlos Ruggiero
Ementa
A Matemática reclama uma metodologia adequada e atualizada em todos os graus de
escolaridade. Faz-se necessário, então, aproveitar os recursos tecnológicos da Educação
e da ciência adaptando-se ao Ensino da Matemática. A didática própria aos
licenciandos (sic) a possibilidade de compreensão de seu próprio laboratório de
Matemática, planejar unidades de ensino, avaliar mais corretamente possível a
aprendizagem e iniciar-se em pesquisa sobre o ensino da Matemática.
Matéria Lecionada:
• Definição de treinamento, instruções, ensino e educação.
• Ensino: o processo de ensino; fases do processo de ensino; ensino e tomada de
decisão; ensino e transferência.
• Aprendizagem: conceito; aprendizagem e conduta; aprendizagem como
processo.
• Planejamento de ensino: planejamento educacional; planejamento curricular;
planejamento coordenado.
• Esquema geral de planejamento
• Objetivos
• Avaliação
• Atividades
Bibliografia
MANNHEIM, Karl. Introdução a Sociologia da Educação.
COLS, Susana Avolio. La tarefa docente.
Fonte: Arquivo Setorial da Faculdade de Educação da UNICAMP.
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QUADRO 13:
PROGRAMA DA DISCIPLINA
“PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA I” (EL765)
UNICAMP – 1º Semestre 1982
Docente responsável: Maurício Carlos Ruggiero
Ementa
Aplicabilidade de conhecimentos de psicologia e didática à metodologia dos processos
de ensino e aprendizagem da Matemática em situações de escolarização, possibilitando
a realização de miniprojetos diretamente ligados ao preparo de unidades de ensino,
material didático e recursos paralelos para maior eficácia do trabalho formativo.
Matéria Lecionada:
1. Objetivos do ensino de 1º e 2º graus;
2. Situação atual do ensino de Matemática;
3. Meios auxiliares de ensino (utilização);
4. Planejamento e produção de material didático.
Bibliografia
Será fornecida no decorrer do curso, de acordo com a unidade abordada.
Fonte: Arquivo Setorial da Faculdade de Educação da UNICAMP.

Aparentemente, as omissões e a estrutura resumida desses programas podem
servir para ilustrar o período do início da década de 1980, revelando uma tênue
indefinição quanto ao que se deveria tratar na disciplina. Os programas acima se
mostram muito mais genéricos que os anteriores. Ainda existe uma ênfase com relação
aos conhecimentos de psicologia de educação, aqui tomados em referência a sua
aplicabilidade nos processos de ensino e aprendizagem. No entanto, o programa sugere
um curso mais livre, em forma de seminários que os alunos devem realizar com base em
pesquisas sobre temas de ensino, podendo indicar um olhar menos diretivo para o que
vinha acontecendo, incorporando expectativas de mudanças que começam a ser
discutidas nessa década a respeito dos rumos do ensino de matemática, a partir das
revisões críticas que se estabelecerão com relação ao movimento da matemática
moderna. Como veremos, a década de 1980 se caracteriza como um período de
transição. A própria bibliografia recomendada nesses programas parece mostrar
justamente isso, como veremos a seguir.
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2.4 Leituras para professores: institucionalizando a disciplina por meio dos
livros-texto
Entre as bandeiras de luta dos intelectuais preocupados com a educação brasileira,
durante a primeira metade do século XX, estavam a universalização da escola pública, a
renovação das ideias pedagógicas e a formação de professores (Schmidt, 2006). Este
tripé favoreceu a produção de uma literatura específica destinada não somente aos
alunos, mas também aos professores das Escolas Normais e das Faculdades de
Filosofia. A partir dessa demanda, inúmeros “manuais” de Didática, Metodologia e
Prática de Ensino começaram a circular pelo país.
No Brasil, estudos vêm sendo desenvolvidos por professores e especialistas das
diversas áreas do conhecimento, privilegiando os livros didáticos destinados a alunos da
escola básica19. Isso se deve, conforme Choppin (2004), à onipresença de livros pelo
mundo, uma vez que o setor escolar possui um grande peso na economia editorial.
Uma das razões essenciais é a onipresença — real ou bastante desejável — de livros
didáticos pelo mundo e, portanto, o peso considerável que o setor escolar assume na
economia editorial nesses dois últimos séculos. É impossível para o historiador do livro
tratar da atividade editorial da maior parte dos países sem levar isso em conta: em um país
como o Brasil, por exemplo, os livros didáticos correspondiam, no início do século XX, a
dois terços dos livros publicados e representavam, ainda em 1996, aproximadamente a
61% da produção nacional. (CHOPPIN, 2004, p. 551)

As contribuições de Chervel (1990) quanto às reflexões sobre a história das
disciplinas nos ajudam a compreender que os manuais escolares constituem um núcleo
de estudos acerca dos saberes transmitidos pela escola. Os temas e as declarações
contidas nos prefácios bem como os conceitos mais trabalhados numa obra permitem
uma análise dos saberes tidos como indispensáveis à formação do professor. Silva
(2001) ressalta que o papel dos manuais pedagógicos restringe-se a
[...] normalizar e regular a produtividade e a competência da classe, pois determinam o
ritmo, proporcionam critérios de aprendizagem e definem conceitos pelos quais são
ensinados os conteúdos previstos nos currículos. (p. 45)

19

Há o interesse, por parte dos historiadores, em recuperar uma identidade cultural, pois os livros são
instrumentos para a educação da juventude. Um exemplo é a iniciativa em recensear a produção escolar
em alguns países, tais como os projetos da França (Emmanuelle), da Espanha (Manes), de Portugal
(Eme). No Brasil, o Projeto LIVRES, sediado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e
coordenado pela Profª. Circe Fernandes Bittencourt, teve por objetivo recensear livros didáticos das
diversas disciplinas escolares produzidos no período de 1810 a 2005.

92
Em se tratando de livros-texto destinados à formação de professores, as pesquisas
nessa área ainda são recentes20. Além dos trabalhos de Silva (2001 e 2005), que
ressaltam o estudo de manuais pedagógicos trabalhados por normalistas, encontramos
também os trabalhos de Pinheiro (1993), Campos (2002), Daniel e Daros (2002), Vidal
e Faria Filho (2003), Viviani (2003), Bastos (2007), Trevisan (2007) e Assunção
(2007), que destacam o uso de manuais pedagógicos destinados à formação de
professores. No campo internacional, alguns pesquisadores vêm trabalhando os manuais
pedagógicos voltados à formação de professores21.
No caso dos manuais pedagógicos destinados aos normalistas, Silva (2001) afirma
que até 1920 as obras de grande circulação no Brasil eram essencialmente estrangeiras,
principalmente obras portuguesas e francesas. A partir de 1930, com a organização
curricular da Escola Normal – importante instituição responsável pela formação de
professores – ocorre um aumento na produção e publicação de manuais pedagógicos no
Brasil, principalmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Em
geral, os manuais pedagógicos visavam suprir a demanda das disciplinas
profissionalizantes dos currículos das Escolas Normais e, às vezes, até dos cursos de
formação de professores das Faculdades de Filosofia. Quando produzidos, os manuais
pedagógicos abrangiam vários campos do conhecimento (história, sociologia,
linguística,

política,

economia,

psicologia

etc.),

servindo

tanto

a

alunos

(disponibilizando orientações para a aprendizagem) quanto para professores (sugerindo
conteúdos e métodos de ensino).
Quando assumiu a direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP –
em 1952, Anísio Teixeira declarou a necessidade de se produzir “guias e manuais de
ensino para professores e diretores de escola”. Segundo Munakata (2004), a Campanha
do Livro Didático e Manuais de Ensino – CALDEME – foi criada com o objetivo de
produzir manuais de ensino, e o INEP pôde convidar especialistas de diversas áreas para
20
Atualmente, no Brasil, vem sendo desenvolvido o Projeto Ensinar a ensinar: manuais destinados à
formação de professores no Brasil (1890-1990), desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Publicações
Didáticas, vinculado à linha de pesquisa Cultura, Escola e Ensino do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal do Paraná em parceria com o Projeto MANES (Espanha).
21

De acordo com Silva (2001), citamos os trabalhos de António Carlos Correia (Olhar a escola através
dos livros de texto para formação de professores, São Paulo, FE-USP, Seminário de Estudos, 2000),
Fernández e Salvado (Los libros y guias para el maestro, 1998), Antonio Molero Pintado (Los manuales
de historia de la educación y la formación de los maestros: 1900-1930, in Revista Interuniversitaria,
2000), Michèlle Roullet (L’Avenement d’une “science pedagoguique”: manuels de pédagogie et de
psychologie dês écoles normales em France entre 1880 et 1920, Tese de Doutorado, Genève, 1998),
Teresa Rabazas Romero (Los manuales de pedagogia y la formación del profesorado em las escuelas
normales de España: 1839-1901, Tese de Doutorado, Madri, 2001).
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a elaboração de manuais para professores22. No que se refere aos livros para
professores, o objetivo da CALDEME foi assim expresso:
A elaboração do manual será orientada pelo objetivo de promover, entre os professores
secundários do país, um movimento de renovação no tocante à matéria a ser ensinada e
aos métodos de ensiná-la, a fim de tornar a matéria e o método mais adequados aos
interesses do adolescente e ao ambiente em que vive. (Acordo celebrado entre a
Campanha do Livro Didático e Manuais de Ensino e o prof. Américo Jacobina Lacombe,
para a elaboração de um manual de História do Brasil destinado aos professores do ensino
secundário, assinado em 16/12/1953, em sua Cláusula II apud MUNAKATA, 2004, p.
516, grifo nosso).

Resultados preliminares da pesquisa de Bufrem et al (2006) apontam que alguns
manuais de Didática da História foram produzidos sob três variantes: a) manuais de
Didática Geral com orientações para o ensino de História (de autores brasileiros e/ou
estrangeiros traduzidos para o português); b) manuais específicos de Didática de
História produzidos por professores primários, secundários e de escolas normais; c)
manuais de Didática produzidos sob a chancela do Estado. Nesse último caso, vemos
uma preocupação por parte de órgãos oficiais em se produzir material didáticopedagógico para professores, procurando reunir nesses manuais saberes essenciais ao
exercício do magistério.
Baraldi (2003) retrata um pouco da história da CADES (Campanha de
Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário), um projeto de formação de
professores desenvolvido pelo Ministério da Educação, que tinha por objetivo difundir e
elevar o nível do ensino secundário em todo o país. Criado pelo governo federal em
1953, a CADES oferecia cursos e estágios de aperfeiçoamento para professores,
técnicos de ensino e administradores de estabelecimentos de ensino secundário, além de
conceder bolsas de estudos a professores para realização de cursos no país e no exterior.
Um dos objetivos da CADES era a elaboração e a publicação de livros-texto destinados
aos professores do ensino secundário a fim de que se pudesse difundir novos
procedimentos e técnicas de ensino. Durante o período de realização dos cursos, a
CADES publicou algumas obras, produzidas por professores que ministravam os cursos
pelo interior do país. Na área de ensino de Matemática, destacamos dois livros: Didática
Especial da Matemática (s.d.), de Manoel Jairo Bezerra, e Didática da Matemática: a

22

Tomando como exemplo a produção de alguns manuais para professores, foram convidados: Paulo
Sawaya (Zoologia); Karl Arens (Botânica); Oswaldo Frota Pessoa (Biologia Geral); Mário de Souza Lima
(Português); Raymond Van der Haegen (Francês); Werner Gustag Krauledat (Química); e Carlos Delgado
de Carvalho (História Geral). No artigo de Munakata (2004), não há indicação sobre a produção de
manuais de Matemática para professores.
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matemática, seus conceitos e sua importância (1957), de Julio César de Mello e Souza
(Malba Tahan). Essa última obra foi analisada por Baraldi (2003) em sua tese de
doutoramento. Após uma pesquisa em algumas bibliotecas, podemos constatar a
presença de alguns livros produzidos e publicados pela CADES durante os anos 1950 e
1960: Técnicas e procedimentos no ensino da Matemática (Malba Tahan, 1957);
Didática da Matemática (João Gabriel Chaves, 1960); A didática da matemática no
ensino secundário (Maria Edmee de Andrade Jacques da Silva, 1960); Didática da
Matemática (Ismael de França Campos, 1965); Como ensinar Matemática no curso
ginasial (A. Hildebrand, s.d.). Destacamos que a maioria desses livros intitula-se
“Didática da Matemática” e buscava repassar métodos e técnicas que pudessem ser
aplicados no ensino de Matemática da escola secundária.
Segundo Silva (2001), foi a partir dos anos 1970 que a produção de manuais para
professores se intensificou no Brasil, deixando de ser meramente uma produção
artesanal e passando a se modernizar com uma industrialização em massa desses livros.
Nessa perspectiva, com base nos programas de ensino da disciplina Prática de
Ensino de Matemática que consultamos, buscamos conhecer a bibliografia indicada a
fim de identificarmos os livros e autores mais indicados nos cursos de formação de
professores de Matemática. A opção em conhecer os livros-texto indicados nessa
disciplina nos auxilia a compreender que o livro-texto é um forte elemento que vem
contribuir na materialização das disciplinas escolares. Nesse caso, os livros-texto
ajudaram também a institucionalizar a disciplina Prática de Ensino de Matemática. Por
isso, o livro-texto, destinado à formação de professores, vem a ser:
[...] um tipo de objeto da cultura escolar, produzido fora da escola, mas destinado ao uso
em sala de aula. [...] Assim, os manuais destinados aos professores pertencem à cultura
escolar, sendo produtos e produtores de conhecimentos escolares, instituidores de modos
de fazer ou de construir a escolarização, bem como construtores de identidades pessoais e
profissionais. Enquanto referenciadores e normatizadores de práticas pedagógicas
escolares, eles contribuíram e contribuem para urdir e dinamizar a complexa trama do
cotidiano escolar. (Schmidt, 2006, p. 3)

Encontramos uma bibliografia mais consistente nos programas de Prática de
Ensino de Matemática a partir dos anos 1970, em função, também, da própria
concepção tecnicista de ensino, que previa para o planejamento uma sequência de
objetivos, conteúdos, metodologias adotadas, formas de avaliação e bibliografia.
Nos programas de ensino consultados na UNICAMP (anos 1970 e 1980), não
havia uma bibliografia disponível. Os programas encontrados apenas diziam que a
bibliografia seria disponibilizada durante a realização da disciplina.
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Em entrevista concedida por Lorenzato (2007), o professor indicou um livro que
utilizava ao trabalhar na licenciatura:
No começo, nós usávamos um livro que se chamava A arte do magistério. São dois
autores. Um deles é Young. Nesse livro ele diz: “O professor é um artista. Ele é um
cientista, ele é um educador. Ele é um articulador”. E termina o livro com, mais ou
menos, umas trinta propostas. O livro é fascinante! Então você me diria: “Ah, mas este é
um livro de Didática Geral!” Pode ser! Mas nós púnhamos exemplos. Ao lado da
proposta de cada capítulo, nós ilustrávamos com exemplos da Didática da Matemática.
“Veja! Olha o que te espera!” E usava sutilmente a seguinte estratégia: os alunos
sorteavam os vários capítulos, tinha que fazer um resuminho e apresentar para os colegas.
Eu argumentava que eu não tinha condições de fazer tudo. Na verdade, o que eu queria é
que ele viesse aqui na frente dos colegas e fizesse uma explanação. Porque uma coisa é
você ouvir, outra coisa é você falar. Falar na frente. Sem falar em prática [de ensino]. Ele
vai apresentar para o colega. Aí os exemplos eu dava porque eles não tinham experiência.
Com isso, eles sabiam a grandiosidade que era ser professor. E eles se surpreendiam
muito porque até então tinham sido: ou alunos até o ensino médio ou alunos na
universidade de conteúdo matemático. Era a primeira vez que eles se viam numa ótica
diferente.

De fato, a utilização da obra A Arte do Magistério reflete uma prática docente
apoiada na Didática Geral. O professor Lorenzato fazia uso dessa obra, buscando
sempre trazer para a sala de aula alguns exemplos reais do ensino de Matemática.
A arte do magistério (Pullias e Young, 1970) é
dividida em duas partes. Na primeira – que trata da
formação docente –, os autores questionam o que é o
ensino e sugerem alguns obstáculos, nas suas palavras,
“ao desenvolvimento do aluno”. Na segunda, os autores
apresentam, em 22 capítulos, uma visão multifacetada
do professor23. A cada capítulo, há uma sequência de
“perguntas e problemas para diálogo” e “exercícios para
maior estudo”.
Em relação à prática pedagógica, o professor

23

Os capítulos apresentados na segunda parte do livro são: 1. Um professor é um guia; 2. Um professor é
um professor; 3. Um professor é um modernizador: uma ponte entre as gerações; 4. Um professor é um
modelo: um exemplo; 5. Um professor é um pesquisador: aquele que não sabe; 6. Um professor é um
conselheiro: um confidente e amigo; 7. Um professor é um criador: um estimulador da capacidade
criadora; 8. Um professor é uma autoridade: aquele que sabe; 9. Um professor é um inspirador de visão;
10. Um professor é um rotineiro; 11. Um professor é um desbravador; 12. Um professor é um contador de
histórias; 13. Um professor é um ator; 14. Um professor é um cenarista; 15. Um professor é um construtor
de comunidades; 16. Um professor é um aluno; 17. Um professor é aquele que enfrenta a realidade; 18.
Um professor é um emancipador; 19. Um professor é um avaliador; 20. Um professor é um conservador:
aquele que redime ou salva; 21. Um professor é aquele que atinge o auge; 22. Um professor é uma pessoa
(personalidade e ensino, progresso em conhecimento, e progresso em ser).
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Lorenzato (2007) fala também da utilização de recursos didáticos em suas aulas na
universidade:
Em seguida, nós usávamos alguns tópicos. Por exemplo, tem um filme aqui, vamos
assistir ao filme. “Retroprojetor, vamos usar o retroprojetor! Me ajude aqui!” Então, eu
levava lá e punha a transparência de maneira errada. Aí vira pra lá, vira pra cá até acertar.
“Olha que descoberta que fizemos! Nós vamos ter que padronizar isso!” “Como é que
vamos usar o retroprojetor? É assim! Se não, fica tudo atrapalhado... Então, vamos
anotar aí como usar porque não está escrito aí como usar e depois nós vamos enfrentar
isso na sala de aula”. Você não vai usar se não souber usar, ou outro instrumento. Você
vai ao dentista ou ao médico e já se submete a motor, a buticão, a bisturi sem saber... Não
é porque ele tem instrumento que ele sabe usar. Até a bola no futebol! Tem que saber
utilizar! Então, ele [o aluno] terminava o curso sabendo quais as providências que ele
tinha que ter e saber usar no planejamento e cuidados dentro da sala de aula. Aqui mesmo
na UNICAMP, quando a gente ia assistir juntos alguma palestra de gente importante e
eles usavam mal, os olhares se cruzavam. E até hoje mesmo, pela internet, eles dizem: “O
senhor lembra do Fulano que não sabia usar o retroprojetor?!” [...] Então, o curso era
eminentemente prático para não fazer o licenciando passar o vexame de não saber usar o
material em sala de aula. Mas acho que valeu a pena!

Esse depoimento indica que havia uma preocupação em ensinar aos licenciados
como utilizar certos recursos didáticos como, por exemplo, o aparelho retroprojetor.
Num período em que as novas tecnologias estavam entrando na universidade, tornava-se
necessário, então, enfatizar o uso desses novos equipamentos.
Com relação ao uso de materiais impressos, o professor Lorenzato (2007) nos
conta que se tornou frequente em suas aulas a leitura de artigos de jornais e revistas a
fim de aproximar o licenciando à realidade escolar:
Os artigos que eles encontravam em jornais, revistas, eles traziam para a sala de aula. Isto
era um pedido freqüente! Tentava trabalhar não só com as notícias que eles estavam
recebendo pelos jornais, televisão, revistas, mas também pelas conversas que eles
escutavam no bonde, no ônibus, na feira... Porque a gente acreditava que a Matemática
tinha que estar muito próxima da realidade. É de lá que ela veio. Tinha que ir
aproximando os alunos dessa missão que os esperava.

Em relação aos programas de ensino dos anos 1970 e 1980 da UNESP-Rio Claro,
encontramos a indicação de dois livros de Hans Aebli: Prática de Ensino e Didática
psicológica: aplicação à Didática da psicologia de Jean Piaget. Percebemos, então, a
influência dos estudos de Jean Piaget na Prática de Ensino dos cursos de formação de
professores. De acordo com Saviani (2007), a obra Didática Psicológica (1970)
penetrou no Brasil no momento em que os programas de pós-graduação em educação
começavam a ser implantados, “em cujo contexto a educação experimentou um
vigoroso desenvolvimento aproximando-se das áreas afins das ciências humanas”

97
(Saviani, 2007, p. 19). A apresentação desse livro, na edição brasileira, foi feita pela
professora Amélia Domingues de Castro24, que assim se manifestou:
A Didática psicológica pode ser considerada a obra que abriu para os educadores o
caminho de uma didática que é ativa por ser marcadamente operatória. A ela seguiram-se
outras, de ensaios e pesquisas, como o prova a recente publicação editada por Athey e
Rubadean na Inglaterra: Educational implications of Piaget’s theory, que reúne grande
número de artigos sobre o assunto. Não conhecemos outra, entretanto, que dê, como a de
Aebli, coerência e unidade aos aspectos teóricos e às aplicações práticas das pesquisas
piagetianas, situando-as no contexto da pedagogia contemporânea. (AEBLI apud Saviani,
2007, p. 19)

Vasconcelos (1996) também afirma que a Didática Psicológica de Hans Aebli
propiciou a divulgação das ideias piagetianas e foi amplamente aceita nos meios
educacionais pelo fato de o autor ter sugerido práticas pedagógicas que estabeleciam
relações entre a ação e a atividade mental. A obra acabou se tornando conhecida entre
os educadores por impulsionar o estudo da psicologia genética.
Outra obra desse mesmo autor é Prática de Ensino
(Aebli, 1982). Muito indicada nos programas encontrados
dos anos 1970 e dos anos 1980, podemos dizer que a obra
apresenta ao futuro professor seis grandes eixos
temáticos. Inicialmente o autor apresenta os aspectos de
uma Didática de Línguas; o segundo tema refere-se à
Didática Operatória e à Matemática Moderna; num
terceiro momento, o autor fala do ensino dirigido e da
aprendizagem autônoma; em seguida fala da teoria do
currículo e dos objetivos da aprendizagem; e finalmente
apresenta conceitos da instrução programada e fala das máquinas de ensinar. Em seu
prefácio, o autor afirma a metodologia apresentada serve a todos os níveis de ensino,
desde a escola primária à secundária (e talvez até à universidade):
Naturalmente variam os conteúdos que devem ser transmitidos nos diferentes graus do
ensino. Os processos de aprendizagem, porém, são os mesmos para todos os graus. Até
hoje não conhecemos nenhuma diferença qualitativa entre a aprendizagem da criança e a
do adulto. (Aebli, 1982, p. XXII)

24

Além disso, encontramos nos programas de Prática de Ensino de Matemática da UNESP/Rio Claro as
obras Didática e Piaget (1974) e Didática para a escola de 1º e 2º graus (1974) de autoria da professora
Amélia Domingues de Castro.
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Ou seja, basta a estrutura da matemática superior, que embasa a Matemática
Moderna, para se moldar o ensino das crianças. Os capítulos desse livro estão divididos
em duas partes: uma psicológica e outra didática. Esse livro fornece embasamentos para
a prática da Matemática Moderna, que chama também de “matemática nova”. Para ele,
antes de mais nada, a Matemática Moderna deveria estar viva na consciência dos
professores. Estes devem em primeiro lugar aprendê-la, e ela deve impregnar o seu
pensamento para que o ensino das operações e a fundamentação das aplicações sejam
feitos com aquela clareza que as considerações da Matemática Moderna possibilitam

(Aebli, 1982, p. 166).
Esse trecho mostra que essa abordagem deve ter conseqüências na formação dos
professores.
Outra obra muito indicada nos programas de ensino e muito trabalhada nos cursos
de formação de professores foi Taxionomia dos objetivos educacionais, coordenado por
Benjamin Bloom e amplamente difundida nos meios educacionais. Os autores desse
livro propuseram a classificação de metas e objetivos educacionais orientada por três
domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. Embora aborde esses três domínios, Bloom
(1972) apenas editou livros sobre os dois primeiros (cognitivo e afetivo). A ideia central
é a de que aquilo que os educadores querem que os alunos aprendam pode ser
estabelecido numa hierarquia do mais fácil para o mais complexo. O domínio cognitivo
significa estabelecer objetivos relacionados aos processos de aquisição de informações e
conhecimentos; o domínio afetivo enquadra os comportamentos de atitude, emocional e
de condutas que envolvam valores e preferências dos alunos. Já o domínio psicomotor
relaciona-se às habilidades, destrezas e hábitos que os alunos devam atingir. Para cada
um desses domínios, os professores devem lançar os objetivos a fim de que eles sejam
alcançados ao final do processo educacional. Determinar os objetivos e as metas a
serem atingidos é o passo inicial para um bom processo de aprendizagem.
No período entre os anos 1970 e 1980, a literatura que sustentava os programas de
Prática de Ensino de Matemática apoiava-se nas obras de Didática Geral e também
algumas obras do Zoltan Paul Dienes. No Brasil, Dienes teve grande aceitação nos
meios educacionais, visto que seus trabalhos estavam diretamente ligados ao ideário do
Movimento da Matemática Moderna. Além disso, esteve no Brasil divulgando suas
pesquisas. Em 1971, o GEEM – Grupo de Estudos sobre Ensino de Matemática –
iniciou em São Paulo uma divulgação do trabalho de Dienes, com a realização de cursos
para professores primários e secundários. Em 1972, a convite do GEEMPA25, o
25

Grupo de Estudos sobre Ensino da Matemática de Porto Alegre.
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professor Dienes visitou a cidade de Porto Alegre-RS, realizando alguns cursos. O
trabalho por ele desenvolvido foi visto como preenchedor da lacuna na proposta do
Movimento da Matemática Moderna, apoiando-se na teoria de Jean Piaget, e isso se
tornou mais evidente quando Dienes afirmava que cada criança aprendia no seu próprio
tempo: nem antes ou depois dele. Ele não propôs mudanças nos conteúdos de ensino,
mas na forma como eles eram tratados pelos professores.
A utilização dos blocos lógicos surgiu a partir dos trabalhos realizados por Dienes
ao realizar pesquisas com seu grupo de trabalho em vários lugares do mundo. O
objetivo era desenvolver o raciocínio lógico-matemático segundo a perspectiva de
Piaget.
Nas bibliografias dos programas consultados, encontramos a indicação de algumas
obras de Dienes: O poder da matemática (1964), Aprendizado moderno de matemática
(1970) e As seis etapas do processo de aprendizagem em Matemática (1972). Essas
foram obras de grande circulação no Brasil e, inclusive, em documentos oficiais como,
por exemplo, uma parte do documento do GEEMPA (Bonafé, 2006).

As obras mencionadas até o momento foram as mais indicadas nos programas em
anos consecutivos, mas também encontramos nesses mesmos programas outras obras
que deram apoio ao trabalho desenvolvido na disciplina Prática de Ensino de
Matemática nos anos 1970 e 1980:
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TABELA 7:
LIVROS-TEXTO INDICADOS NOS PROGRAMAS DE ENSINO
DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DE
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS PAULISTAS
ADLER, I. Matemática e desenvolvimento mental. São Paulo: Cultrix, 1970.
BLOUGH, G.O. Como ensinar ciências. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1967.
CERHUPE. Guias curriculares propostos para as matérias de núcleo comum do ensino
de 1° grau.
FEHR, H.F. Didáticas especiales para la ensenanza media. Buenos Aires: Livraria
del Colégio, 1970.
FREMONT, H. How to teach mathematics in secondary schools. Filadelphia, 1969.
GATTEGNO et al. L’enseigment dês mathematiques. 1965.
JOHNSON & RISING, Guidelines for teaching mathematics. s.d.
MARQUES, J.C. A aula como processo. Porto Alegre: Globo, 1974.
MEDEIROS, E.D. Provas objetivas. Rio de Janeiro: FGV, 1974.
N.C.T.M. The learning of mathematics: its theory and practice, 1961.
PFROMM NETTO, S. O livro na educação. Rio de Janeiro: Primor, 1974.
SUND, R.B. La ensenãnza em la escuela secundaria. Buenos Aires: Paidos, s.d.
UNESCO. Las aplicaciones em la ensenãnza y la aprendizage de la matemática
em la escuela secundaria, 1974.
UNESCO. Nuevas tendências em la ensenanza de la matemática. Vol. 1, 2 e 3. s.d.
Quase todos os livros que aparecem nessa lista são de autores estrangeiros,
indicando a falta de uma produção nacional que oferecesse um suporte teóricometodológico ao professor de Prática de Ensino.
Esses livros indicam as tendências do ensino de Matemática da época, assim como
os outros indicavam teorias de aprendizagem que davam suporte ao trabalho de
formação de professores. Entretanto, para analisar o impacto dessas leituras para a
formação do professor, seria preciso uma pesquisa de outra natureza, a fim de
estabelecer que ideias de fato circularam a partir das leituras e interpretações desses
textos. Que trechos dos livros foram solicitados para a leitura? Como os alunos
interpretavam esses trechos a partir dos comentários interpretativos dos seus
professores? Aqui, entendemos que a indicação desses textos na bibliografia representa
mais uma lacuna de bibliografia específica da disciplina que propriamente um conjunto
de conhecimentos estabelecidos que possam dar conta da tarefa de ensinar o professor
de matemática a ensinar matemática.
Seria necessária a instituição de uma prática de investigação sobre diferentes
questões relacionadas ao ensino e aprendizagem da Matemática, que hoje
compreendemos como a área de Educação Matemática, para que a disciplina passasse a
produzir seus próprios livros-texto ou seus próprios artigos e material de estudo, para
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que pudéssemos ter um referencial que permitisse dar à disciplina seu caráter específico
e sua autonomia. É disso que trataremos a seguir.

2.5 Buscando uma autonomia: a institucionalização da Prática de Ensino de
Matemática como disciplina
Como vimos, os programas da disciplina Prática de Ensino de Matemática
apoiavam-se em livros-texto de Didática Geral, bem como em livros de autores
estrangeiros. Até os anos 1970, não houve, de fato, uma autonomia da Prática de Ensino
em relação à Didática. Ambas trabalharam em uma intersecção muito grande, visto que
a Prática de Ensino originou-se da própria Didática Geral.
Para exemplificar esse processo, buscamos trazer para o nosso trabalho
depoimentos que confirmam esses primeiros anos de trabalho na Prática de Ensino. A
professora Anna Maria Pessoa de Carvalho fala de seus primeiros anos de experiência
como docente na Prática de Ensino de Física. Carvalho (1992) confirma que, nos
tempos pioneiros, a Didática era o ponto de apoio dos professores de Prática de Ensino:
Inicialmente, nós professores de prática de ensino, procuramos na didática um ponto de
apoio teórico. Nesta época a didática [...] estava dominada por um tecnicismo muito
grande. Sob essa influência passamos a adaptar as técnicas didáticas ao ensino do nosso
conteúdo. Ensinávamos, então, como fazer um plano de aula, como elaborar uma lista de
objetivos, como preparar uma avaliação etc. (p. 250)

A mesma autora expressou no depoimento concedido à Garcia (1994), a falta de
conhecimento em relação à Prática de Ensino nos seus primeiros anos de experiência ao
ministrar a disciplina:
[...] quando a D. Amélia me convidou para dar prática de ensino de física foi terrível.
Porque uma coisa é ensinar física, o conteúdo, outra coisa é ensinar a ensinar. [...]
Terrível, então eu não tinha nem por onde seguir, apoiar. Quer dizer, se eu fosse dar um
curso de física geral ou experimental, eu pegava o Halliday, pegava o Alonso Finn, quer
dizer, são livros que têm uma tradição muito grande em o que é física experimental.
Agora, dar prática de ensino é um curso que não tem produção nenhuma. Você não
tem bibliografia nenhuma. [...] Foram angustiantes os meus primeiros anos.
Angustiante. Porque de repente você cai numa didática. Como é que se avalia, como
é que você faz testes, como é que você faz planejamento, como é que você... e isto não
é prática de ensino. Durante anos eu fiquei numa angústia muito grande. Você dava
planejamento. Eles faziam planejamento e eu tinha absoluta certeza que aquilo,
apesar de estar com todas as regras direitinho do planejamento, os objetivos... aquilo
não dava, não funcionava de jeito nenhum na sala de aula. Fisicamente estava
completamente furado. Aquelas atividades não... Eu tinha absoluta certeza daquilo.
Não tinham pé nem cabeça. (p. 128, grifo nosso)

A insatisfação presente nesse depoimento expressa muito bem a falta de conteúdo
e de uma literatura própria que fundamentasse a Prática de Ensino nos seus primeiros
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anos de existência. Segundo Garcia (1994), essa insatisfação por parte dos professores
de Prática de Ensino fez com que eles buscassem uma autonomia em relação à Didática.
Essa insatisfação gerou um corpo de conhecimentos específicos por parte de professores
das licenciaturas, tendo como consequência o desenvolvimento da pesquisa nas
universidades.
Carvalho (1992) e Garcia (1994) defendem a ideia de que a pós-graduação, que
surgiu no Brasil a partir dos anos 1970, com a criação de Faculdades de Educação e de
programas de pós-graduação em todo o país, favoreceu o desenvolvimento de pesquisas
nas diversas áreas de conhecimento. Isso também representou uma autonomia da Prática
de Ensino em relação à Didática, uma vez que os professores das Práticas de Ensino
iniciaram, de fato, pesquisas em suas áreas de conhecimento, além de orientar
dissertações e teses em seus programas de pós-graduação26. Isso representou uma
autonomia para a Prática de Ensino, uma vez que ela pôde construir seus próprios
“conteúdos” amparados no desenvolvimento das áreas de conhecimento.
No início dos anos 1980, Myriam Krasilchick, professora do Departamento de
Metodologia de Ensino da Faculdade de Educação da USP, realizou uma pesquisa que
tinha como objetivo obter informações a respeito da formação dos professores de
Prática de Ensino de todo o país. Da amostra obtida (172 questionários respondidos),
82,5% eram mulheres e 17,5% eram homens, sendo predominante a presença de
professores

de

instituições

públicas.

Krasilchick

(1983)

constatou

algumas

características relevantes27. Até pouco tempo antes da realização daquela pesquisa, os
docentes de Prática de Ensino eram recrutados dentre os profissionais que tinham
experiência com ensino de 1º e 2º graus, já que ingressavam no magistério superior após
alguns anos de trabalho na educação básica. Durante o período de realização da
26

Carvalho (1992) cita como exemplos alguns programas de pós-graduação que surgiram em todo o país:
pós-graduação em Ensino de Ciências (modalidade Física), um convênio estabelecido entre a FE-USP e o
IF-USP; áreas de concentração em ensino de Física nos programas de pós-graduação em Física da
UFRGS e da UFF; área de concentração em ensino de Ciências no programa de pós-graduação da
UFSCar; os cursos de pós-graduação em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas da PUC-SP e na
UNICAMP. Ela também cita o Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UNESP-Rio
Claro.
27
Da amostra obtida na pesquisa, 48,3% dos professores tinham entre 31 e 40 anos de idade; 39,5% deles
tinham entre 41 e 50 anos. Em relação ao grau de escolaridade, a maioria era formada por professores
mestres e licenciados: 34,3% (mestres); 29,7% (licenciados); 15,1% (especialistas); 12,8% (doutores).
Quanto à experiência no magistério: 50,6% (ensino secundário); 39,5% (ensinos primário e secundário);
6,4% (apenas ensino primário); 3,5% (apenas ensino superior).
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pesquisa – início dos anos 1980 – a autora constatou que essa já não era mais a
realidade dos professores de Prática de Ensino, uma vez que esse fenômeno se devia ao
desenvolvimento da pós-graduação no Brasil: “a universidade tem assegurado o
monopólio da cultura e do conhecimento pela exigência de títulos e graus que os
professores devem obter em seus cursos”. (p. 118)
É fato que a pós-graduação começou a se desenvolver no Brasil com a Reforma
Universitária de 1968 (Lei 5.540/68), que tinha como objetivo maior a despolitização
do campo acadêmico (Martins, 1988), buscando neutralizar as universidades brasileiras
de possíveis movimentos contestatórios. Além disso, a Reforma Universitária de 1968
também visava integrar o campo educacional ao projeto desenvolvimentista do governo
militar, uma vez que as universidades eram responsáveis pela mão-de-obra qualificada
para o mercado de trabalho, e seria preciso reformar para melhorar a qualidade do
ensino, visando atender às exigências do mercado.
Por isso, o desenvolvimento da pós-graduação foi um ponto decisivo para a
Reforma Universitária de 1968. Instituída pelo Parecer nº 977 em 03/12/1965, a pósgraduação viria com a função de aperfeiçoar o corpo docente das universidades, e a
pesquisa foi vista como fator de desenvolvimento da ciência. Por isso, a pós-graduação
foi instituída, já que “[...] não era mais admissível a manutenção de um quadro docente
de ensino superior sem formação continuada e sistemática. A pós-graduação daria uma
dinâmica inteiramente nova à própria graduação” (Bomeny, 2001, p. 66). E dentre os
sistemas de pós-graduação existentes, o modelo norte-americano foi o padrão
“adotado”.
Quando o governo brasileiro buscou implementar as Faculdades de Educação em
todo o país, no final dos anos 1960, foi formada uma comissão de especialistas28 que
visitou algumas universidades brasileiras a fim de orientar a criação de tais instituições.
Ao publicar o relatório após esse trabalho de investigação, Lauwerys (1969) apontou a
formação e a educação profissional do corpo docente como elemento-chave para a
criação de Faculdades de Educação no Brasil.
Ao analisar os programas dos cursos oferecidos nos Departamentos de Educação
das universidades visitadas, Lauwerys (1969) teceu algumas considerações a respeito
28

A comissão foi composta por especialistas de vários países: A. Galino (Universidade de Madri), J.
Lauwerys (Universidade de Londres) e R. Plancke (Universidade de Gand). A comissão permaneceu no
Brasil de 15 de agosto a 22 de setembro de 1968, visitando várias universidades brasileiras: UFRJ, PUCRJ, UFF, UFMG, USP, UFBA, UFPE.
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dos cursos de Didática. Segundo ele, a Didática Geral apresentava-se, naquela época,
como uma disciplina de grande utilidade para o professor das séries iniciais, mas
apresentou pouca relação com o trabalho desenvolvido pelos professores do ensino
médio. O trabalho desenvolvido nas Didáticas Especiais foi alvo de severas críticas:
Os cursos de Didática Especial são, na maioria dos casos, ministrados por professores
comuns, que lecionam em escolas e que comparecem à universidade apenas algumas
horas por semana. É raro possuírem tais professores qualquer experiência especial; na
maioria dos casos não passam de praticantes de velha cepa, capazes de transmitir algumas
receitas da especialidade, desprovidos, entretanto, de qualquer conhecimento dos métodos
modernos de ensino. (p. 315)

Por isso, Lauwerys (1969) apontou para uma necessidade de se modernizar a
formação dos professores do ensino médio. Ele acreditava que os cursos deveriam
intitular-se “Curso de Teoria e Prática do Ensino” e reforçava a ideia de que os
professores das Didáticas Especiais deveriam dedicar mais tempo às disciplinas
ministradas a fim de que pudessem conhecer e desenvolver as novas metodologias de
ensino bem como as novas teorias educacionais. Segundo ele, anteriormente era
possível para os professores trabalharem com uma metodologia de ensino pautada em
recursos didáticos muitos simples, mas a partir daqueles tempos (anos 1960), o sistema
educacional requeria novas competências. Seria preciso modernizar. Segundo ele, os
novos métodos poderiam ser utilizados desde que tivéssemos professores bem
formados.
Portanto, aos professores das Didáticas Especiais/Práticas de Ensino, caberiam
atualizar-se quanto às novas tecnologias: uso de televisão, filmes, rádio, laboratórios,
literatura, dentre outros. As novas tecnologias entraram no rol da formação dos
professores.
Diante de todos esses fatos é que afirmamos que a Prática de Ensino pautou-se,
inicialmente, na Didática e, posteriormente, buscou fundamentar-se nas pesquisas que
foram sendo desenvolvidas nos cursos de pós-graduação.
No caso da Prática de Ensino de Matemática, afirmamos que ela sofreu influências
do campo da Educação Matemática. Kilpatrick (1996) considera a década de 1960 como
um fértil período, demarcando a Educação Matemática como um campo profissional e
científico. Esse autor ressalta que a Educação Matemática é antiga como campo de
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atividade, mas como campo acadêmico é relativamente recente, tendo menos que um
século de existência29:
Só após os anos 60, em meio a uma profissionalização crescente na formação de
professores, é que a Educação Matemática começou em muitos países a alcançar o status
profissional, oferecendo aos futuros professores mais do que os cursos usuais no currículo
e metodologia de ensino poderiam proporcionar. Novos cursos apareceram nos
departamentos da disciplina específica que fora além de questões de conteúdo e métodos
para considerar como a teoria, a pesquisa, e a prática poderiam ser combinadas
produtivamente. À medida que a Educação Matemática se tornou mais profissional, ela
também se tornou mais científica, embora obviamente ela seja inevitavelmente uma
ciência humana aplicada. (p. 112-113)

Kilpatrick (1996) assinala que nesse período foram criados diversos grupos de
estudos e pesquisas em Educação Matemática em todo o mundo na onda contagiante do
Movimento da Matemática Moderna. No caso do Brasil, essa tese se confirma com a
criação do GEEM na cidade de São Paulo no início dos anos 1960.
Antes da criação do GEEM, os primeiros Congressos Nacionais de Ensino de
Matemática contribuíram para a organização de uma área que estabelecesse os
fundamentos para o ensino da Matemática. O 1º Congresso Nacional de Ensino de
Matemática, realizado na cidade de Salvador (BA) em 1955, organizado pela professora
Martha Dantas, reuniu professores de diversos estados brasileiros. Esse evento abordou
algumas temáticas, tais como a análise crítica dos programas vigentes, os métodos
gerais do ensino, as tendências modernas do ensino de matemática, o livro de classe, os
meios de preparar e interessar o professor para o interior do país e o aperfeiçoamento
contínuo do professor. Percebemos, então, que as temáticas abordadas nesse evento
foram geradas a partir de questões práticas de sala de aula. A matemática a ser ensinada
na escola secundária foi o foco do evento, como dissemos anteriormente.
Após a realização desse primeiro evento, outros Congressos Nacionais de Ensino
de Matemática foram realizados em algumas cidades brasileiras. O 2º Congresso foi
realizado em 1957 na cidade de Porto Alegre (RS); o 3º Congresso ocorreu em 1959 na
cidade do Rio de Janeiro (RJ). Esses três primeiros eventos representaram, de fato, uma
organização por parte dos professores de Matemática das escolas secundárias,
favorecendo discussões a respeito das questões que envolviam o ensino e a
aprendizagem dessa disciplina escolar. Até a realização desses primeiros congressos, o
Brasil ainda não tinha tido a oportunidade de discutir as questões de ensino na área de
Matemática. Tais eventos buscaram discutir a forma enciclopédica e tradicional com
29

Em alguns países, como na França, por exemplo, a Educação Matemática – como campo de
conhecimento e pesquisa – é conhecida como Didática da Matemática.
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que o ensino dessa área vinha sendo trabalhado até aquele período. Propunha-se nesses
eventos que o ensino de Matemática deveria enveredar por uma abordagem “moderna”
de ensino, favorecendo a aprendizagem dos alunos.
Segundo Lima (2006), o GEEM foi idealizado e criado por professores
brasileiros, sofrendo grande influência do School Mathematics Study Group (SMSG),
fundado nos Estados Unidos em 1958, contando com o apoio do governo norteamericano e de agência de fomento. Em 1960, o professor Osvaldo Sangiorgi, principal
expoente do Movimento da Matemática Moderna no Brasil, participou de um Curso de
Verão na Universidade de Kansas, na Califórnia. Tais cursos buscavam oferecer aos
seus alunos o que havia de mais recente quanto aos conteúdos e método no ensino da
Matemática. Após a realização desse curso, o professor Osvaldo Sangiorgi ressaltou a
importância de se ter no Brasil um grupo semelhante para a realização de cursos
voltados à formação de professores.
A partir de 1961, iniciou-se um ciclo de cursos e palestras, tendo como objetivo
principal a disseminação do Movimento da Matemática Moderna bem como sua
inclusão no currículo do Ensino Secundário. O GEEM foi fundado em 1961, tendo
como sede a Universidade Mackenzie, instituição onde Sangiorgi lecionava. Segundo
Lima (2006), a proposta do GEEM assemelhava-se à proposta do SMSG, grupo de
estudos norte-americano que tinha como objetivo escrever livros, realizar eventos e
cursos relacionados ao Movimento da Matemática Moderna. No início de suas
atividades, o GEEM contou com a participação de George Springer, professor norteamericano da Universidade de Kansas, envolvido no Movimento da Matemática
Moderna.
Em 1961, o GEEM realizou um curso na cidade de Santos (SP), cujo objetivo era
apresentar conteúdos da Matemática Moderna para professores secundários. O curso
incluía Teoria dos Conjuntos e Lógica (ministradas por Osvaldo Sangiorgi); Álgebra
Abstrata (prof. George Springer); Álgebra Moderna e Prática de Ensino (prof. Jacy
Monteiro). Logo após esse curso, o GEEM ministrou outro curso na cidade de São
Paulo, contando com a participação de professores do Departamento de Matemática da
USP: Prática de Ensino da Matemática Moderna (prof. Osvaldo Sangiorgi); Lógica
Matemática (prof. George Springer); Álgebra Abstrata (professores Jacy Monteiro e
Ruy Madsen Barbosa); Teoria dos Conjuntos (Alésio de Caroli). Como vemos na
relação de cursos oferecidos pelo GEEM, as disciplinas ofereciam, em geral, conteúdos
matemáticos.
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Não havia uma preocupação, por parte do GEEM, em tornar a Matemática “mais
acessível”. O que se buscava era ensiná-la melhor:
O que se deseja essencialmente com modernos programas de matemática, e esta seria a
expressão mais aconselhável, é modernizar a linguagem dos assuntos considerados
imprescindíveis à formação do jovem estudante, usando os conceitos de ‘conjunto’ e
‘estrutura’. (Sangiorgi apud Burigo, 1989, p. 123)

O GEEM era composto inicialmente por um grupo heterogêneo30: pessoas de
diversas instituições e que exerciam diferentes funções. O GEEM não mediu esforços
ao propagar o Movimento da Matemática Moderna, agregando tanto matemáticos
quanto educadores matemáticos, todos empenhados numa mudança do ensino de
Matemática em todos os níveis da escola básica.
Semelhante ao GEEM, outros grupos de estudos e pesquisas na área de ensino de
Matemática começaram a se formar por todo o país: o Núcleo de Estudos e Difusão do
Ensino de Matemática do Paraná (NEDEM), fundado em 1962; o GEEM Santista
(cidade de Santos-SP), fundado em 1964; Grupo de Estudos sobre o Ensino da
Matemática de Porto Alegre (GEEMPA), fundado em 1970; Grupo de Estudos e
Pesquisas em Educação Matemática (GEPEM), fundado em 1976 no Rio de Janeiro
(Lima, 2006).
No entanto, foi a partir da década de 1960, com o Movimento da Matemática
Moderna, que essa área se institucionalizou. O 4º Congresso Nacional de Ensino de
Matemática, que aconteceu em Belém (PA) em 1962 e o 5º Congresso, realizado na
cidade de São José dos Campos (SP) em 1966, focalizaram o Movimento da
Matemática Moderna como eixo central em suas discussões. Segundo Soares (2005),
esses Congressos privilegiavam discussões e trocas de experiências por parte de
professores da comunidade de educação matemática, representando um período de
grandes debates a respeito do ensino da Matemática. Tais congressos puderam semear o
futuro movimento que ficou conhecido como Educação Matemática nas décadas de
1980 e 1990.
Além da realização dos Congressos Nacionais de Ensino de Matemática,
realizados nos anos 1950 e 1960, bem como a criação de grupos de estudos e pesquisas
na área de ensino de Matemática, contribuíram para a organização da área de Educação
Matemática como domínio acadêmico-profissional.
30
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Segundo Lima (2006), o ano de 1976 acabou sendo considerado um marco na
história do ensino da Matemática devido ao encerramento das atividades do GEEM. A
última atividade realizada pelo grupo foi um curso de preparação oferecido aos
candidatos que buscaram o concurso de ingresso para o magistério da rede estadual de
São Paulo. Dados indicam que somente 7,8% dos candidatos inscritos foram aprovados
nesse concurso. Três meses após esse primeiro concurso, um novo foi realizado sobre as
mesmas bases, e novamente aconteceu um desastroso resultado: apenas 0,4% dos
candidatos inscritos foram aprovados. Esses resultados causaram controvérsias dentro
do grupo devido às diferentes posições políticas e pedagógicas, causando sua divisão e,
posteriormente, o encerramento das atividades em 1976, e em 1978 a sua extinção.
(Soares apud Lima, 2006).
A divulgação da obra de Morris Kline, O Fracasso da Matemática Moderna
(1973), fazia uma forte crítica à reforma do ensino da Matemática, fazendo com que
muitos grupos de estudos da área de ensino de Matemática tomassem outros rumos.
Alguns acabaram se encerrando. Após a extinção do GEEM, alguns eventos
continuaram a ser realizados por iniciativas isoladas de alguns professores de
universidades brasileiras.
Como docente de Prática de Ensino de Matemática do Departamento de
Matemática da UNESP-Rio Claro e organizador do referido evento, o professor Luiz
Roberto Dante (apud Mauro, 1999) faz a seguinte menção:
Além dessa atividade primordial de formar licenciados e bacharéis, Rio Claro sempre se
preocupou em oferecer atividades de atualização e aperfeiçoamento ao pessoal já
graduado. Desde 1972 vem oferecendo cursos de especialização e aperfeiçoamento para
professores de 1º e 2º graus, quer em conteúdo, quer em metodologia. Essa atividade
provocou, em 1980, a assinatura de um Convênio entre a UNESP e a Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo, para treinamento dos professores de Matemática [...].
Esse Convênio foi renovado para o período 1986-1990. [...] Nos últimos anos, vários
Encontros e Simpósios regionais e nacionais sobre Ensino de Matemática foram sediados
em Rio Claro, atraindo interessados de todo o país. Alguns docentes do Departamento de
Matemática de Rio Claro têm participado ativamente em Congressos Nacionais e
Internacionais, em projetos de melhoria de Ensino de Matemática e em Grupos Técnicos
e/ou Assessores que visam a melhoria do ensino de ciências no país. Esse passado nos
levou a pleitear junto à Reitoria da UNESP a criação de uma Pós-Graduação em
Educação Matemática, o primeiro (sic) do país nessa área. (p. 132)

O programa de pós-graduação em Educação Matemática da UNESP-Rio Claro foi
criado em 1984, sendo o primeiro no país na área de Educação Matemática. Outros
programas surgiram ao longo dos anos 1980 e 1990 em todo o país, além dos programas
de pós-graduação em Educação que passaram a oferecer linhas de pesquisa com
concentração na área de Educação Matemática.

109
Em 1988, a criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM –
representou um marco histórico do crescente movimento associativo de professores e
pesquisadores envolvidos com o ensino de Matemática, representando também a
institucionalização de um espaço de divulgação e debate das experiências com ensino e
pesquisa no processo de consolidação de uma área de pesquisa, dando identidade
própria à Educação Matemática.
A institucionalização de uma área de conhecimento, como a de Educação
Matemática, ocorre, segundo Santos e Abib (2005), com:
[...] um incipiente movimento de pessoas formando pequenos grupos informais, para
discutir temas e questões do ensino e aprendizagem nas suas disciplinas e, na sequência,
alguns professores formulam projetos e ingressam em programas de pós-graduação. A
partir daí ocorre a constituição de associações científicas, a realização de eventos e
criação de revistas em que são divulgados e debatidos o produto das suas experiências e
pesquisas tendo como consequência a institucionalização de uma subárea de pesquisa que
nas Universidades adquire visibilidade mediante a criação de disciplinas, de programas de
mestrado e doutorado, de linhas e grupos de pesquisas, da adequação de programas
existentes visando o atendimento de demandas de formação e interesses de pesquisa em
Educação Matemática. (Santos e Abib, 2005, p. 8)

Santos (2008) também problematiza a institucionalização da área de Educação
Matemática, afirmando que ela tem mostrado vitalidade nas duas últimas décadas, com
a realização de eventos, com a criação de disciplinas, linhas e grupos de pesquisa e
programas de pós-graduação. Segundo o autor, esses espaços tem permitido
problematizar o ensino de Matemática
[...] atentando-se para os processos envolvidos na aprendizagem dos alunos e na sua
avaliação, nas metodologias de ensino, na formação dos professores, na relevância dos
conteúdos matemáticos e sua relação com o desenvolvimento do raciocínio do aluno e
com sua aplicação no cotidiano, na utilização das novas tecnologias no ensino de
Matemática etc. (Santos, 2008, p. 5)

A fim de apresentar a Didática da Matemática/Educação Matemática como área de
pesquisa, Brousseau (1990) apresenta algumas acepções acerca do termo “Didática”.
Segundo esse autor, esta aparece em três direções:
1. Palavra culta para designar o ensino;
2. Preparação daquilo que serve para ensinar;
3. Conhecimento da arte de ensinar.
Enquanto as duas primeiras acepções referem-se à Didática como um conjunto de
dados normativos, prescritivos e organizados para a ação docente, a terceira acepção
apresenta-a como “o estudo de atividades de ensino no marco de uma disciplina
científica de referência” (Brousseau, 1990, p. 24). Nesse caso, a Didática da Matemática
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– ou Educação Matemática – apresenta-se como um campo de investigação. Nesse
sentido, ele afirma que:
No primeiro caso, a didática é aquela que ensina, que faz esforços particulares para
determinar o objeto e os métodos de seu ensino. No segundo, é um técnico ou um
engenheiro que produz e propaga inovações. No terceiro, é um investigador que se
referencia em sua disciplina porque seu objeto de estudo tem a ver com o ensino (p. 2425).

Acreditamos que os professores de Prática de Ensino de Matemática, envolvidos
no desenvolvimento de pesquisas e buscando oferecer uma autonomia à disciplina,
procuraram,

de

certa

forma,

construir

elementos

que

favoreceram

a

sua

institucionalização.
Vimos assim que uma disciplina inicialmente relacionada às escolas normais vai
configurando sua especificidade em relação à matemática, incorporando ao ensino
superior preocupações práticas em relação à atividade do futuro professor de
matemática da educação básica. Nesse caminho, as demandas da disciplina irão
potencializar o envolvimento acadêmico dos seus docentes apontando para uma
reformulação em seus programas, abrindo espaço para a ampliação do sentido da
formação do professor como conseqüência do desenvolvimento da área da Educação
Matemática.
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Capítulo 3:
A METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA:
OS MULTIPLOS SABERES DE UMA DISCIPLINA

Neste último capítulo, estudamos o surgimento da terminologia Metodologia do
Ensino da Matemática, que foi marcado por uma mudança de concepções. Na prática de
ensino projetava-se a preparação do professor para sua atuação na sala de aula, com
ênfase em procedimentos, permitindo a influência do tecnicismo. Na metodologia de
ensino, mesmo nas instituições estudadas que mantiveram o título da disciplina como
Prática de Ensino de Matemática, o foco serão os fundamentos da Educação
Matemática, uma vez que essa área do saber se configura estabelecendo-se com suporte
epistemológico. O professor que se deseja formar é concebido como professor reflexivo,
crítico, autônomo e pesquisador. Os programas e as bibliografias apontam para a
multiplicidade de saberes necessários para a formação do professor de Matemática
apoiados em conhecimentos que uma prática de pesquisa sobre formação docente tem
produzido, inclusive no âmbito da Educação Matemática.
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Capítulo 3:
A METODOLOGIA DE ENSINO DA MATEMÁTICA:
UMA DISCIPLINA COM MÚLTIPLOS SABERES

3.1 Os anos 1990 e a disciplina Metodologia do Ensino da Matemática
Os anos 1980 representaram a transição de um modelo político-ditatorial para um
modelo de redemocratização. A Constituição de 1988 veio consolidar essa
redemocratização no campo político, social e econômico, inspirando mudanças
significativas para a próxima década. Nos anos 1990, a aprovação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (9.394/96), a apresentação dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(1997) bem como a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
de Professores da Educação Básica (1998) representaram uma mudança significativa
nas políticas educacionais brasileiras.
Em conferência proferida no I Encontro Nacional de Educação Matemática – I
ENEM –, realizado em São Paulo-SP em 1987, o professor Ubiratan D’Ambrósio
(1987) referiu-se aos anos 1990 como um período de transição, fortemente marcado
pela tecnologia e suas implicações na educação matemática.
Nesse mesmo evento, questões cruciais relativas à Prática de Ensino de
Matemática foram levantadas. Dentre os aspectos abordados, foram discutidos: a
estrutura legal da Prática de Ensino, os temas estudados nesses cursos, as técnicas
frequentemente utilizadas e a pesquisa na área. Na sessão coordenada que buscou
discutir a Prática de Ensino, algumas questões foram abordadas tais como: a
responsabilidade ao ministrar a Prática de Ensino nas séries iniciais do 1º grau (1ª a 4ª
séries); a deficiência dos licenciandos em Matemática no domínio do conteúdo
específico; a estruturação e a duração do curso (com apresentações diversas nas
instituições que formam professores). Uma crítica feita à Prática de Ensino era o fato de
a disciplina ser voltada unicamente a estágio supervisionado ou estágio e
fundamentação teórica, com duração de seis meses, um ano ou apenas três semestres.
Dessa forma, essa questão leva a outra: em que medida as aulas simuladas (miniaulas)
constituem estratégias válidas para a formação do professor? Essas foram algumas
questões levantadas no I ENEM.
Ao caracterizar a Prática de Ensino, foram levantados alguns objetivos que a
disciplina deveria cumprir na formação de professores:
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[...] proporcionar, aos alunos, condições para a percepção dos problemas da prática
docente bem como para o levantamento de alternativas para os mesmos, analisando-as
criticamente; promover a articulação entre os conteúdos específicos da área de 1º, 2º e 3º
graus; instrumentalizar os licenciandos em aspectos relativos à metodologia da
Matemática; favorecer o domínio de técnicas e recursos didáticos (Anais do I ENEM,
1987, p. 113).

A recomendação aos professores de Prática de Ensino era que o estágio
supervisionado deveria fornecer subsídios para uma reflexão sobre a própria prática
docente, “tendo em vista a situação do ensino de 1º e 2º graus e a “realidade” dos alunos
destes níveis de ensino” (Anais do I ENEM, 1987, p. 113). Torna-se necessário, então,
uma investigação mais consistente sobre os pontos abordados e uma reflexão mais
crítica a respeito dos dados abordados.
Ao final das recomendações, foi levantada uma proposta para o trabalho com a
Prática de Ensino: “a Prática de Ensino não se reduz ao estágio supervisionado, mas
deve assumir o caráter de Metodologia da Matemática” (Anais do I ENEM, 1987, p.
113, grifo nosso). A partir desses registros, percebemos uma preocupação com o
trabalho que vinha sendo desenvolvido na disciplina Prática de Ensino, havendo, em
meados dos anos 1980, uma preocupação entre os docentes: a disciplina não poderia
restringir-se meramente ao estágio supervisionado, mas deveria assumir um caráter de
instrumentação ao professor.
A Prática de Ensino também foi fruto das discussões de outras sessões
coordenadas do I ENEM. Na sessão que abordou a “Formação de professores:
licenciatura e 3º grau” houve uma crítica quanto ao excesso da carga horária destinada à
disciplina “Didática Geral” em detrimento da carga horária destinada à “Didática
Especial”, sendo, essa última, mais significativa para a formação do professor. Outra
crítica lançada deve-se ao fato de a Prática de Ensino constituir-se em uma única
disciplina do curso de licenciatura que discute questões de ensino-aprendizagem de
matemática, concentrando-se no “estágio supervisionado”.
Antes da realização do I ENEM (1987), algumas iniciativas vinham sendo
realizadas no interior de algumas universidades. Buscando criar um espaço para grupos
de pesquisadores realizarem reuniões científicas, simpósios e palestras acerca do ensino
de Matemática, o Departamento de Matemática da UNESP-Rio Claro organizou o
Seminário Nacional de Trabalho sobre Prática de Ensino de Matemática, realizado no
período de 13 a 15 de outubro de 1982. Segundo Mauro (1999), esse evento reuniu 52
especialistas dessa disciplina, oriundos de 26 universidades brasileiras.
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Em 1986, a FE-USP também realizou um evento em que buscou discutir a Prática
de Ensino e a produção do conhecimento em sala de aula. O evento reuniu professores
de várias Práticas de Ensino da Universidade. Em relação à Prática de Ensino de
Matemática, o professor Nilson José Machado (1986) afirma que alguns projetos de
pesquisa foram produzidos pelos alunos em sua disciplina no ano de 1985 como parte
dos trabalhos realizados. Foram analisados jornais e revistas não técnicas bem como
artigos, anúncios e outras matérias a fim de que esses recursos servissem de apoio para
o trabalho dos conteúdos programáticos regulares. Buscou-se levantar as dificuldades
mais frequentes dos alunos a fim de se chegar às “grandes raízes dos problemas”, sob a
hipótese de esses problemas estarem ligados a concepções errôneas sobre matemática.
Goulart (2002) expõe claramente as críticas que são frequentemente apontadas à
Prática de Ensino. Segundo a autora,
Uma das críticas se refere a artificialidade da situação na qual se realiza a prática. O
aluno-mestre se inscreve na disciplina Prática de Ensino e é encaminhado para uma escola
de Ensino Básico, onde permanecerá nos próximos três meses que duram o período letivo
na universidade, participando uma vez por semana, durante o horário de aula, como
estagiário, em uma turma. O aluno-mestre não vive a dinâmica do cotidiano escolar. A
falha em termos do acompanhamento do estágio é outra crítica. O professor da disciplina
de Prática de Ensino, de modo geral, não pode acompanhar cada aluno-mestre, a cada
semana, na atividade de estágio, especialmente no caso do estágio ser realizado em
escolas diversas, cada qual com um horário diferente. Por outro lado, em determinadas
situações, o professor titular da turma em que o aluno faz estágio não se sente à vontade
com a presença do estagiário e a turma não compreende porque o estagiário só “aparece”
uma vez por semana. É como se o aluno-mestre fosse uma visita na sala de aula. Criticase ainda o curto período no qual a disciplina de prática de ensino deve ser desenvolvida,
um ou dois períodos letivos, e as poucas oportunidades que o aluno-mestre tem para a
lecionação. O aluno-mestre não pode interferir com o processo de ensino e aprendizagem
da turma onde estagia e deve ministrar no mínimo quatro aulas. Porém, na prática, fica-se
com o mínimo, por variadas questões internas ao funcionamento da Universidade e ao
funcionamento da Escola Básica. (p. 79-80)

Goulart (2002) também questiona quem são os responsáveis pela formação do
professor: os departamentos de educação ou os departamentos de conhecimentos
específicos? Segundo a autora, “a forma de organização da universidade prejudica o
processo de formação dos futuros professores” (p. 80). Isso porque a organização em
departamentos, ou até mesmo em institutos, faz com que não se saiba ao certo quem são
os responsáveis pela formação dos professores. Os institutos afirmam que a formação
docente é de responsabilidade das faculdades de educação, já que o papel dos institutos
– que abrigam as áreas de conhecimentos específicos – seria o de desenvolver pesquisa,
fazer ciência. Por sua vez, as faculdades de educação rebatem tal afirmativa afirmando
que não cabem somente a elas a responsabilidade de formar professores, cabendo essa
responsabilidade concomitantemente aos institutos. Portanto, a formação docente acaba
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ficando em um grande impasse, já que raramente existem trabalhos conjuntos que
possam engajar a formação docente entre as unidades.
Fiorentini (2004) reforça a ideia de que tanto o professor das disciplinas de
conteúdo matemático quanto o professor das disciplinas didático-pedagógicas da
licenciatura contribuem para a formação matemática e para a formação didáticopedagógica do futuro professor. O que acontece é que muitos formadores de professores
não têm a consciência de que, ao lecionar, também ensinam um jeito de ser professor.
Recentemente, o fenômeno da globalização diminui a responsabilidade e a
imputabilidade do professor, o que pode contribuir para a desvalorização docente. A
sociedade vem exigindo, cada vez mais, novas competências para lecionar, já que a
educação acaba assumindo um papel crucial na divisão social do trabalho. Por sua vez,
o mercado acaba exigindo um nível cada vez maior de competências e também uma
prática de ensino que valorize o pensamento crítico, a criatividade e um trabalho
interdisciplinar (Goulart, 2002).
Nos anos 1990, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 veio propor uma reforma
na formação de professores: todos deveriam possuir formação superior. A formação de
professores deveria ocorrer em cursos de licenciatura plena.
Em seu artigo 65, a nova LDB estabeleceu para a Prática de Ensino uma carga
horária mínima de 300 horas para a formação de professores da Educação Básica,
gerando um forte dilema para os educadores: como inserir 300 horas na formação do
professor? Em resposta, a Resolução nº 2 de 26/06/1997 vedou a oferta da prática de
ensino ao final dos cursos de licenciatura, fixando o local bem como trazendo uma nova
concepção para a formação de professores. Quanto à Prática de Ensino, o artigo 5º da
Resolução nº 2 (1997) diz o seguinte:
Art. 5º A parte prática do programa deverá ser desenvolvida em instituições de ensino
básico envolvendo não apenas a preparação e o trabalho em sala de aula e sua avaliação,
mas todas as atividades próprias da vida da escola, incluindo o planejamento pedagógico,
administrativo e financeiro, as reuniões pedagógicas, os eventos com participação da
comunidade escolar e a avaliação da aprendizagem, assim como de toda a realidade da
escola.

Com a implementação dessa Resolução, passou-se de uma concepção sexagenária
– com ênfase na lecionação – para uma concepção mais abrangente de Prática de
Ensino, na qual o futuro professor deveria ter um contato maior com a realidade escolar,
participando não somente das atividades de sala de aula, mas principalmente das
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reuniões pedagógicas, planejamento etc., devendo o professor conhecer a escola como
um todo.
O parágrafo 2º do Artigo 4 da Resolução (1997) pode explicar uma possível
mudança que ocorreu na nomenclatura da disciplina: “§ 2º Será concedida ênfase à
metodologia de ensino específica da habilitação pretendida, que orientará a parte prática
do programa e a posterior sistematização de seus resultados”.
A partir dos anos 1990, algumas instituições passaram a substituir o nome da
disciplina Prática de Ensino para Metodologia de Ensino. A mudança não se restringiu
apenas ao nome da disciplina, mas na própria concepção de formação de professor que
envolveu a disciplina em questão. Não seria necessária apenas uma prática docente, mas
“instrumentalizar” o professor para o trabalho docente. A Metodologia de Ensino
abrangeria não somente a prática, mas também aspectos teórico-metodológicos
necessários à formação docente.
Essa mudança na nomenclatura – Prática de Ensino para Metodologia de Ensino –
ocorreu nos cursos de licenciatura da Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo durante os anos 1990. Nesse período houve uma reforma na licenciatura, e as
disciplinas de Prática de Ensino sofreram uma mudança, passando a se chamar
Metodologia de Ensino. Sobre essa reforma, o professor Nilson José Machado (2007)
nos fala:
A reforma englobou todas as licenciaturas. O principal foi o estágio deixar de ser objeto
só de uma disciplina, inclusive a identificação da disciplina em que havia o estágio nas
escolas privadas: prática de ensino era o estágio. Então, manter o nome Prática de Ensino
era manter o ruído de que a disciplina era o estágio. O nome mudou para Metodologia.
Foi uma reforma em que as disciplinas mudaram de nome, mas isso para simbolizar que o
estágio era do curso e não de uma disciplina. Houve resistência, pois muitos professores
das Metodologias de Ensino não queriam perder o controle sobre os estágios e veem o
estágio como o ponto alto de sua disciplina.

O professor Nílson José Machado, docente do Departamento de Metodologia de
Ensino da FE-USP desde o início dos anos 1980, afirma que, apesar de o estágio deixar
de ser objeto de uma única disciplina (Prática de Ensino) e passar a fazer parte de todo o
curso de licenciatura, as disciplinas de Metodologia de Ensino (I e II) permaneceram
com a maior parte de horas do estágio (120 horas ao todo). Esse professor ainda nos diz
que, na prática, a situação não foi resolvida em função do crescente número de alunos
matriculados nos cursos de licenciatura:
Então, o estágio melhorou por um lado (a concepção), mas piorou muito por outro na
questão da ingovernabilidade. É impossível um professor que tem 130 alunos (como eu
tenho) dizer que supervisiona o estágio desses 130 alunos. É brincadeira! A complicação
ainda é grande, e o estágio ainda é o “calcanhar de Aquiles” do curso. A gente conta com
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a seriedade dos alunos, a gente tem a seriedade de grande parte dos alunos, mas não tem
de todos, obviamente. E não temos possibilidade de controlar com esse número de alunos.

Em relação a sua experiência com a disciplina, o professor Nílson José Machado
(2007) afirma que nas instituições privadas onde trabalhou31 com Prática de Ensino, a
disciplina restringia-se meramente à atividade de estágio supervisionado, enquanto que
nas instituições públicas a disciplina sempre foi algo a mais do que o simples estágio:
O estágio era a disciplina Prática de Ensino. Nas instituições privadas, essa identidade era
real. A Prática de Ensino era o estágio supervisionado. Nas escolas públicas – estaduais,
federais, universidades públicas – estaduais, federais, universidades públicas – nunca
houve essa identidade. As disciplinas de Prática sempre tiveram uma ementa, um
programa, mas tinham associado a ela a atividade de estágio, que era a parte importante
da disciplina.

O relato acima corrobora com o relato da professora Amélia Domingues de
Castro, quando afirma que sempre houve muita luta, por parte dos docentes do
Departamento de Metodologia de Ensino, em fazer com que a disciplina Prática de
Ensino não se restringisse apenas ao estágio supervisionado, mas uma disciplina na qual
o professor pudesse trabalhar com seus alunos conceitos básicos próprios da disciplina
antes mesmo de enviá-los às escolas para realizarem seus estágios.
Segundo Machado (2007), seu trabalho sempre consistiu em dois princípios
básicos: o primeiro objetivo seria estabelecer com os alunos uma relação entre a
matemática superior e a matemática da escola básica e o segundo princípio seria
estabelecer relações entre as disciplinas específicas e as disciplinas pedagógicas,
buscando sempre trazer a discussão para a educação matemática, evitando a
generalidade:
Eu fui trabalhando no sentido de fazer a disciplina ser uma “ponte”, em dois sentidos:
uma ponte entre os conteúdos que os alunos estudavam lá no IME e os conteúdos que eles
iam ensinar na escola básica. Os alunos são capazes de estudar quatro semestres de
Cálculo lá e não ter o mínimo preparo para dar aula de Cálculo na escola básica. Cálculo
não se ensina na escola básica hoje, mas já se ensinou. Mas já fez parte do programa da
escola básica muitas vezes. Cálculo é só um exemplo. Eles podem fazer cursos
sofisticados de Estatística e não ter condições de dar aula de Combinatória ou
Probabilidade na escola básica porque essas coisas são vistas esquizofrenicamente. Eu fui
inserindo no programa elementos para fazer essa ponte. Sempre me pareceu uma
limitação achar que o conteúdo de um curso de licenciatura era o conteúdo que os alunos
vão ter que ensinar. Por outro lado, o que se vê no IME é que não são muito freqüentes as
tentativas de mostrar como, o que lá se estuda, ilumina o que a gente ensina no ensino
médio. Isso sempre foi uma preocupação e é até hoje. Eu faço isso em cada aula até hoje.
E o outro lado – o outro sentido de “ponte” – é entre as matérias da Educação e as
matérias da Matemática. Aqui os alunos estudam Didática, Psicologia, mas nada é
específico. Não é Didática da Matemática, não é Psicologia da Educação Matemática,
31

PUC-SP e Escola Superior de Química “Oswaldo Cruz”. Nas duas instituições, o professor Nilson José
Machado trabalhou com o curso de Licenciatura em Matemática.
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nada é específico. E aí você vem pensar na aula de Matemática, e há questões de
Psicologia pertinentes à Matemática como, por exemplo, o medo dos alunos diante da
Matemática, o desamparo dos alunos diante da Matemática. Então, há questões de
Psicologia importantes que são relativas ao ensino de Matemática.

A questão inicialmente levantada pelo professor Nilson José Machado deve-se ao
fato de, no curso de licenciatura, serem oferecidas disciplinas pedagógicas gerais para
os cursos de licenciatura, tais como Didática Geral e Psicologia da Educação, mas
nenhuma trata especificamente as questões da educação matemática.
Diante dessa questão, o professor Nilson José Machado (2007) fala da sensação de
“isolamento” ao trabalhar com a disciplina, uma vez que a Metodologia do Ensino de
Matemática é a única do currículo da licenciatura da USP em que o professor tem a
possibilidade de trabalhar questões relativas ao ensino-aprendizagem da Matemática:
A sensação de isolamento para a gente que trabalha com a disciplina Metodologia do
Ensino de Matemática é muito grande. Isolamento no seguinte sentido: é a única
disciplina no nosso currículo que tem essa função de “ponte” entre os conteúdos
específicos e os conteúdos do ensino médio de Matemática. Não é assim em todos os
lugares. Há lugares em que há Didática da Matemática, onde há outras disciplinas que
tratam do conteúdo específico, mas aqui sobra tudo para a Metodologia de Ensino. Em
função disso, o curso de Metodologia acaba sendo um pouco de Psicologia da Educação
Matemática, um pouco de Didática da Matemática, um pouco de Introdução aos Estudos
da Educação Matemática. Enfim, a disciplina de Metodologia fica com uma confluência
de muitas coisas, tendo esse elemento comum que é a Matemática. E é por conta disso que
eu insisto tanto que nessa disciplina a gente tem como obrigação não derrapar para o
genérico porque o curso já tem genérico demais em todas as outras, e a gente teria como
marca mesmo dessa disciplina trazer o tema Matemática de alguma forma, trazer para
todas as aulas, articulando o que ele vê aqui com o que se vai ensinar. Quem dá essa
disciplina tem um ônus grande de cair tudo sobre ela, é a marca dessa disciplina, esse
caráter “pontifício” [risos].

A afirmação de que o professor de Metodologia de Ensino de Matemática não
deve evitar a generalização excessiva para que o aluno possa compreender o ensinoaprendizagem da Matemática. Com isso, a tarefa da disciplina é única no currículo,
gerando a sensação de isolamento que menciona. Daí a necessidade de criação da
disciplina por parte do professor que a ministra, isto é, o professor se vê na situação de
quem concebe uma disciplina que deve, de alguma forma, dar conta da tarefa de formar
a parte específica do curso de Licenciatura, ou seja, aquilo que caracterizará a formação
do professor de matemática para além dos próprios conteúdos e das disciplinas de
formação pedagógica.
Krasilchick (1988) também considera o professor de Prática de Ensino um
“edificador de pontes”, uma vez que seu lugar é marginal e, para sair dessa condição,
precisa estabelecer conexões com vários elementos. A primeira “ponte” seria a ligação
com a matéria que o professor lecionará, isto é, o professor de Prática de Ensino deve
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estabelecer relações com os institutos – de onde vêm os licenciandos –, a fim de não
perder de vista as transformações que vão ocorrendo nos vários campos do
conhecimento. Uma segunda “ponte” seria estabelecer conexões entre a Prática de
Ensino e as demais disciplinas pedagógicas. Segundo a autora, esse professor deve
estabelecer vínculos com a didática para tirar o máximo proveito do tempo que os
licenciandos dispõem. Uma terceira “ponte” seria a relação da universidade com as
escolas. Mesmo enfrentando as críticas que certamente advêm dos professores em
exercício, torna-se necessário ao professor de Prática de Ensino mostrar que está ciente
dos reais problemas enfrentados nas escolas e que as propostas metodológicas são
exequíveis, obtendo resultados na aprendizagem dos alunos bem como melhorando as
condições de trabalho dos professores. E uma outra “ponte” a ser estabelecida seria
entre o professor de Prática de Ensino com os órgãos normativos do sistema, uma vez
que esse professor é um líder, ao propor currículos e programas para a educação básica,
elaborar materiais e livros didáticos ou, até mesmo, produzir materiais para o trabalho
experimental. Portanto, cabe a esse professor optar entre o confinamento em sua “ilha”
ou pela construção de vários caminhos que lhe permitam o diálogo com os diversos
segmentos da área educacional.
Em relação ao trabalho desenvolvido na UNESP-Rio Claro, o professor Antonio
Carlos Carrera de Souza (2007) nos fala que, ao iniciar como docente no Departamento
de Educação no final em 1989, encontrou um programa de Prática de Ensino de
Matemática muito desatualizado. O programa contemplava conteúdos voltados à prática
de ensino de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental. No ano de ingresso, o professor
seguiu a ementa proposta, mas inseria conteúdos de 5ª a 8ª séries. No ano seguinte,
propôs ao departamento uma reforma na ementa da disciplina. Sobre esse assunto, o
professor faz uma comparação ao trabalho desenvolvido nas instituições particulares e
na própria UNESP:
O que diferenciava o que estava na ementa aqui e o que eu fazia em Santos? Em Santos,
eu tinha, na Prática de Ensino, uma preocupação de conteúdo matemático junto com
qualquer conteúdo ligado à educação matemática. Eu não fazia nada solto. Então tinha
muito conteúdo matemático na aula de Prática de Ensino, e tinha muito conteúdo de
metodologia, de procedimento. Aqui só existia a parte de procedimentos. Era uma cadeira
para alguém da didática dar, e da didática geral, porque eram procedimentos do professor
na sala. Não havia nenhuma discussão, e havia muita coisa de primeira a quarta séries.
Isso, aliás, era uma característica geral de Rio Claro: muita coisa de primeira a quarta. E
foi uma das belas confusões que eu tive que comprar porque o pessoal da Didática do meu
departamento não entendia porque eu estava cancelando conteúdos de primeira a quarta.
Deixava uma coisa muito rápida e ia logo para quinta a oitava. Eles queriam que eu
ficasse só naquilo.
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Como vemos em seu depoimento, o professor havia encontrado um programa que
contemplava a preocupação em trazer para os licenciandos uma discussão acerca dos
temas que permeavam a educação matemática, além de trabalhar os conteúdos regulares
de matemática de 1º e 2º graus, com ênfase, portanto, em aspectos procedimentais. Isso
confirma a ideia de que a pedagogia tecnicista tinha vigorado nos programas de ensino
nos anos 1970 e ainda nos anos 1980 na formação de professores.
Na UNESP-Rio Claro, a nomenclatura Prática de Ensino de Matemática vigora até
os dias atuais. Segundo o professor Antonio Carlos Carrera de Souza (2007), a
disciplina era ministrada em dois semestres (Prática de Ensino de Matemática I e II), e o
trabalho voltava-se a estudar os conteúdos de 1º e 2º graus apresentados pelos guias
curriculares e propostas curriculares oficiais do estado de São Paulo. A ideia era
trabalhar, principalmente, os conteúdos que os alunos encontravam mais dificuldades:
A gente tentava fazer uma experiência a cada ano, sempre visando um tema central que os
alunos escolhiam dentro do que se tinha nacionalmente ou, então, de início,
estadualmente, que eram as propostas curriculares de 1992 pra frente, e depois, quando
vieram os PCN. Então, os alunos escolhiam do 1º grau os assuntos que eles tinham
dificuldades. Então, como as classes não eram muito grandes, no máximo vinte, a gente
estudava quatro assuntos do 1º grau. Isso durante uma média de três meses. Estudava
como aquele conteúdo se colocava, a importância dele dentro da matemática, aí eles
preparavam toda a intervenção deles na escola em cima desse material que eles tinham
buscado. Aí valia a pesquisa na internet, valia a pesquisa em livros didáticos, e eles
preparavam o material. E os outros dois meses que sobravam do curso, eles trabalhavam
numa sala do 1º grau que tivesse aquele conteúdo. Era o estágio deles.

O professor Antonio Carlos Carrera de Souza trabalhava conteúdos matemáticos
de 1º grau na Prática de Ensino I e conteúdos matemáticos de 2º grau na Prática de
Ensino II. A partir de 1998, ele introduziu uma mudança na disciplina:
Como eu trabalhava com pesquisa-ação, a ideia era transformar o estágio numa pesquisaação. Eu tenho uma proposta, vou colocar essa proposta em ação para ver o que
funcionava, o que não funcionava, o que tinha que ser mexido. E a gente tinha um grupão
na sala de aula que realmente escutava cada grupo, dava sugestão, e aí por diante. A partir
de um determinado tempo – acho que foi em 99 – eles comentaram [sobre] a carga horária
do curso de Prática de Ensino, e nós fizemos uma divisão assim: o aluno ficaria seis horas
na escola, semanalmente, o ano inteiro, contando três horas para o ensino fundamental, e
três horas para o ensino médio, podendo ser em escolas diferentes. Mas ele acompanharia
desde o planejamento até o conselho de classe. Então, ele fica com o professor, ajuda no
trabalho em grupo, ajuda a corrigir prova e discute a nota com o professor, ajuda a
preparar a caderneta. Quando ele já tivesse feito esses três passos, ele assumiria a
intervenção, e depois ele veria o resultado dessa intervenção na continuação do curso. Aí
ficou uma coisa muito legal porque o aluno acompanhava todo o processo escolar e ficava
na escola um aninho ou em duas escolas muitas vezes.

O processo de criação de uma disciplina nova, recomendada pelo responsável pela
parte específica de formação do professor de matemática, direcionou-se no sentido de
incorporar a ideia do professor pesquisador. Tudo indica que o trabalho desenvolvido na

121
disciplina Prática de Ensino passou a incorporar as práticas de pesquisa. A ideia era a de
que o professor ficasse na escola e pudesse tornar-se, consequentemente, um professorpesquisador, já que o professor Antonio Carlos Carrera de Souza trabalhava com a
pesquisa-ação e buscou trazê-la para a sala de aula na licenciatura. Isso pode ser
confirmado quando o professor nos diz em depoimento:
[...] minha proposta em termos de trabalho com os alunos é exatamente uma coisa de que
não existe possibilidade de se trabalhar com alunos se não for por um aspecto
colaborativo de trabalhar com grupos, com oficinas, com coisas desse estilo, no dia-a-dia
de aula deles, e tendo o material que se adapte àquele grupo.

Quanto ao trabalho desenvolvido, a análise de livros didáticos era uma atividade
constante nas aulas de Prática de Ensino de Matemática, passando pela análise gráfica e
textual dos livros e fazendo com que muitos alunos encontrassem vários erros nas
coleções didáticas. Filmes de origem psicanalítica também faziam parte do repertório
das aulas de Prática de Ensino, tais como Morango Silvestre e Sonata de Outono. A
ideia era “discutir com eles essa questão múltipla do professor” (Souza, 2007). O
trabalho desenvolvido na área de informática, em parceria com professor de outras
áreas, também rendeu bons frutos à disciplina: análise de conteúdos matemáticos
encontrados nos sites da internet fez com que muitos alunos aprendessem a escolher
melhor os sites a serem trabalhados:
E fazíamos análise do conteúdo dos sites. Eu me lembro que o tema que a gente trabalhou
foi análise combinatória e o primeiro tópico que provava era se o site só trazia fórmulas,
ou então trazia história misturada com fórmulas só para disfarçar a apresentação das
fórmulas. Então, tinham coisas nesse estilo que a gente analisava. Dos 300 sites que a
gente analisou, cada 10 ficavam com uma pessoa para analisar, e depois eles vinham e
expunham para a classe inteira. Não foi feito por todo mundo. Nem todo mundo
conseguiu analisar os 300. Isso não daria!

Segundo os depoimentos anteriores, podemos verificar uma preocupação, por
parte do professor, em trazer para os licenciandos uma multiplicidade de saberes. Ao
professor de Matemática, não compete apenas dominar os conteúdos programáticos,
mas também todo um universo que permeia o trabalho em sala de aula. Fiorentini et al.
(1999) concebe o saber docente
[...] como um saber reflexivo, plural e complexo porque histórico, provisório, contextual,
afetivo, cultural, formando uma teia, mais ou menos coerente e imbricada, de saberes
científicos – oriundos das ciências da educação, dos saberes das disciplinas, dos currículos
– e de saberes da experiência e da tradição pedagógica. (p. 55)

Alves (2007) aponta a existência de um verdadeiro consenso entre os educadores
brasileiros a respeito dessa necessidade de formar o professor com base na concepção
de professor-reflexivo e do professor-pesquisador, trazendo para o âmbito da sala de
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aula de Metodologia de Ensino o conceito fundamental de epistemologia da prática
docente.
Assim como, na década de 1980, os educadores romperam com o tecnicismo,
incorporando na formação profissional aspectos sociohistóricos na construção de uma
consciência crítica do professor em formação, nos anos 1990, foi colocada em destaque
a ideia da prática reflexiva (Alves, 2007).
Veremos, no próximo item, quais saberes passaram a ser contemplados para a
formação do professor a partir dos programas de ensino que encontramos.

3.2 Os programas de ensino
Ao elaborar seus currículos, algumas instituições privilegiam mais disciplinas
pedagógicas em seus currículos, outras nem tanto. No caso da UNICAMP, vemos uma
preocupação com a formação docente, pois encontramos um leque de disciplinas
oferecidas ao curso de licenciatura. Isso pode representar uma concepção de formação
mais abrangente, uma vez que uma única disciplina não daria conta de abordar todos os
conteúdos necessários.
No seu depoimento, o professor Nílson José Machado (2007) afirmou que
algumas instituições têm mais de uma disciplina que trata de educação matemática.
Tomando como exemplo o caso da UNICAMP, encontramos no Arquivo Setorial da
Faculdade de Educação programas de ensino de disciplinas oferecidas ao curso de
Licenciatura em Matemática durante os anos 1990: Didática Geral para o Ensino da
Matemática (EL654); Fundamentos da Metodologia do Ensino da Matemática I
(EL441); Fundamentos da Metodologia do Ensino da Matemática II (EL442); Prática
de Ensino de Matemática e Estágio Supervisionado I (EL755); Prática de Ensino de
Matemática e Estágio Supervisionado II (EL854). Essa variedade na oferta de
disciplinas pode facilitar ao professor um trabalho mais aprofundado nas questões
voltadas ao ensino-aprendizagem da Matemática, uma vez que podem ser discutidos
vários aspectos teóricos, metodológicos, procedimentais, filosóficos, históricos,
culturais – e tantos outros aspectos – que permeiam a educação matemática.
No que compete à área de educação matemática, a USP e a UNESP-Rio Claro
também apresentaram nas décadas de 1990 somente as disciplinas de Prática de Ensino
de Matemática (I e II) em seus currículos da licenciatura.
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Selecionamos alguns programas de ensino encontrados a fim de que pudéssemos
identificar que conteúdos e metodologias foram trabalhados e indicados para a formação
de professores.
Comparando os programas de ensino dos anos 1990 com os analisados
anteriormente, sentiremos um grande salto em relação aos conteúdos e às metodologias
indicados. Os programas apresentados nos anos 1990 apresentam uma diversificação de
temas bem como uma aproximação maior com questões pertinentes à área de educação
matemática.
Os programas de ensino dos anos 1990 apresentam uma multiplicidade de saberes
necessários à formação docente. Os aspectos procedimentais e metodológicos não são
mais recebidos com muita ênfase como nas décadas anteriores. Há, portanto, uma
preocupação em levar ao futuro professor discussões teórico-metodológicas a respeito
do trabalho em sala de aula.
O primeiro programa analisado refere-se à disciplina Prática de Ensino de
Matemática (1992) e reforça a ideia de uma amplitude de saberes envolvidos:
QUADRO 14:
PROGRAMA DA DISCIPLINA
“PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA E ESTÁGIO
SUPERVISIONADO” (EL720)
UNICAMP – 1º Semestre 1992
Docente responsável: Dario Fiorentini
1 OBJETIVOS
1.1 Levar o aluno à análise das relações que se estabelecem no cotidiano escolar, particularmente
aquelas referentes ao processo ensino-aprendizagem da matemática.
1.2 Proporcionar atividades que permitem ao aluno a vivência de situações docentes tais como
monitoria, aulas simuladas e atendimento complementar a alunos da rede escolar de 1º e 2º graus.
1.3 Fornecer subsídios que possibilitem a organização, execução e avaliação do trabalho escolar.
2

TEMÁTICA

2.1 Organização, execução e avaliação do trabalho escolar.
2.2 O currículo de matemática de 1º e 2º graus.
2.3 A prática pedagógica do ensino da matemática: problemas, relação professor-aluno e cotidiano
escolar.
3

ATIVIDADES PREVISTAS

3.1 Estudos de fundação teórico-metodológica
Trata-se do estudo de temas que deverão dar embasamento teórico-metodológico à prática de ensino
de matemática. Isso será realizado através da leitura e discussão de textos, exposições do professor e
elaboração de resenhas por parte dos alunos.
3.2 Estudo do cotidiano escolar
Trata-se da caracterização das múltiplas relações presentes no cotidiano escolar, em especial
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daquelas que se estabelecem nas aulas de matemática. Isso será feito através de:
• registros individuais das observações em diário de campo;
• Análise em grupo desses registros mediante categorias a serem definidas conjuntamente
durante o período de observação;
• Elaboração de trabalho escrito que apresente um relato crítico do estudo realizado pelo
grupo e o delineamento do trabalho docente a ser realizado no próximo semestre.
3.3 Sessões de atendimento a alunos da rede escolar de 1º e 2º graus:
Trata-se de organizar sessões de atendimento a alunos da escola com local, data e horários
previamente estabelecidos em comum acordo com a escola. Um dos objetivos dessas sessões é de
proporcionar ao aluno-estagiário um primeiro contato com os alunos da escola e com as dificuldades
referentes à aprendizagem da matemática. Outro objetivo é proporcionar um atendimento individual
complementar aos alunos da rede com dificuldades em matemática.
3.4 Assessoria a um professor de matemática da escola escolhida para realizar o estágio:
Trata-se de um trabalho de monitoria a um professor de matemática da escola a ser realizado por
grupos de dois alunos por classe. Esse trabalho consiste no acompanhamento das aulas de
matemática de uma classe da escola durante todo o 1º semestre.
3.5 Planejamento de unidades e de aulas simuladas:
Trata-se da realização, em grupo de dois alunos, de estudo de uma determinada unidade temática do
currículo de matemática de 1º e 2º graus seguida da elaboração de um planejamento de ensino dessa
unidade. Cada elemento do grupo deverá destacar um tópico dessa unidade e planejar uma aula
simulada a ser apresentada aos demais colegas.
Unidades temáticas selecionadas:
• Proporcionalidade
• Introdução à álgebra elementar
• Números inteiros
• Números decimais
• Divisibilidade
• A noção de medida: conceitos e unidades (comprimento, área, volume e capacidade).
• Equações do 2º grau
3.6 Sessões de aulas simuladas acompanhadas de debates:
Trata-se da realização de sessões de aulas simuladas de acordo com a seguinte dinâmica:
• O grupo responsável pela unidade temática apresenta aos colegas a proposta de trabalho
referente àquela unidade, ilustrando-a com as aulas simuladas.
• Após a apresentação será aberto o debate sobre o ensino-aprendizagem do tema, durante o
qual cada aluno participante deverá levantar e discutir questões previamente elaboradas ou
aquelas que surgirem durante a apresentação do grupo.
3.7 Seminários de socialização:
Trata-se da apresentação aos demais colegas do estudo do cotidiano escolar realizado por cada um
dos grupos e do possível trabalho de docência do próximo semestre.
4
AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada ao longo de todo o curso considerando o desenvolvimento e o desempenho
tanto individual como do grupo de trabalho.
4.1 Avaliação individual:
4.1.1
Planejamento e apresentação de uma aula simulada sobre um dos tópicos da unidade temática
(peso 2).
4.1.2
Envolvimento nas atividades realizadas na escola (peso 2).
4.1.3
Participação efetiva nos seminários e nas sessões de aulas simuladas (peso 1).
4.1.4
Organização do diário de campo (peso 1).
4.1.5
Elaboração de resenhas e/ou reflexões relativas aos estudos de fundamentação teóricometodológica (peso 1).
4.2 Avaliação do grupo:
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4.2.1
4.2.2

Planejamento e apresentação de estudo de uma unidade temática (peso 1);
Produção e apresentação do estudo do cotidiano escolar (peso 2).

4.3 Avaliação do curso:
Ao final do semestre letivo, será realizada uma avaliação do curso com o intuito de obter subsídios
para o planejamento para o trabalho no próximo semestre.
5
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ÁVILA, G. Razões, proporções e regras de três. RPM, 1986.
BERTONI, N. Bom senso, realidade e melhores ideias matemáticas: desvendando a geometria da 7ª
série. RPM. 1985.
CARRAHER, T. et al. Proporcionalidade na educação científica e matemática.
FIORENTINI, D., MIGUEL, A., MIORIM, M. A. Álgebra ou geometria: para onde pende o pêndulo?
Pro-posições. Cortez, 1992.
GIMENEZ, J. Proporcionalidad o razonamiento proporcional? Cadernos do CEM. 1992.
GLAESER, G. Epistemologia dos números relativos. Boletim GEPEM, 1985.
GUEDES, M. Outros critérios de divisibilidade. RPM, 1988.
GUELLI, O. Visualizando as equações. RPM, 1990.
LIMA, E. L. Conceitos e controvérsias.
MESQUITA, M. C. Proporcionalidade: uma actividade de aprendizagem. Revista Educação e
Matemática. Lisboa, 1987.
PASTOR, A. L. Equações do 2º grau: completando quadrados. RPM, 1985.
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PATERLINI, R. R. Um método para o cálculo do mmdc e mmc. RPM, 1988.
PIRES, C. M. C. Algumas reflexões sobre o ensino de álgebra. CENP. Mimeo, s/d.
RADICE, L. L. A matemática de Pitágoras a Newton. Lisboa: edições 70, s/d.
SANTOS, V.M. Perímetro, área e volume. CENP, mimeo, s/d.
Fonte: Arquivo Setorial da Faculdade de Educação da UNICAMP.

Conforme verificamos no extenso programa apresentado, o objetivo da disciplina
se pauta em oferecer ao licenciando um “embasamento teórico-metodológico”
necessário ao trabalho docente. Isso torna evidente a ligação que se estabelece do
trabalho docente com o trabalho de pesquisa. A proposta é de que as atividades fossem
desenvolvidas tanto em grupo quanto individualmente a fim de que o aluno pudesse
expressar seu lado individual (por meio de provas, resenhas, registro das atividades)
bem como trabalhar socialmente (por meio da apresentação de unidades temáticas e
registros do cotidiano escolar). A bibliografia coloca o licenciando em contato com
textos, artigos de periódicos de pesquisa, teses e dissertações, evidenciando o caráter de
formação para a pesquisa que caracteriza essa proposta de formação docente.
Outra disciplina, cujo programa analisado é de autoria do mesmo professor
responsável, é Didática para o ensino da Matemática, que busca apresentar ao futuro
professor aspectos gerais da educação matemática bem como metodologias de ensino e
propostas educativas, apoiando-se em livros didáticos e propostas curriculares oficiais.
QUADRO 15:
PROGRAMA DA DISCIPLINA
“DIDÁTICA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA” (EL644)
UNICAMP – 2º Semestre 1994
Docente responsável: Dario Fiorentini
1 OBJETIVOS
1.1 Objetivo geral: Encaminhar o licenciando em Matemática para uma prática pedagógica consciente,
crítica, competente e autossuficiente frente à realidade social e educacional brasileira.
1.1 Objetivos específicos:
• Estudar e discutir aspectos pedagógicos e conceituais relativos aos conteúdos matemáticos do
currículo de 1º e 2º graus;
• Situar o aluno frente às tendências pedagógicas da Educação Matemática no Brasil e
estudar/discutir alguns métodos específicos de ensino da matemática;
• Discutir os fins da Educação Matemática e o papel do educador matemático;
• Estudar, analisar e discutir propostas e materiais didáticos para o ensino da matemática,
especialmente o livro didático escolar;
• Analisar e discutir a organização do currículo de matemática escolar.
2 Programa
Tendências pedagógicas do ensino da Matemática;
Análise de algumas técnicas e métodos específicos para o ensino da Matemática: resolução de
problemas, modelagem, etnomatemática, construtivismo...
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O livro “didático” de matemática numa perspectiva pedagógica histórico-crítica;
As propostas oficiais para o ensino de Matemática no Estado de São Paulo;
Os fins da Educação Matemática e o papel/compromisso do educador matemático;
Estudo crítico sobre o uso de materiais concretos e jogos no ensino da matemática;
Problemas do ensino e da aprendizagem da matemática;
Aspectos didático-pedagógicos sobre o ensino dos conteúdos matemáticos do currículo de 1º grau
(1ª a 8ª séries):
• As quatro operações com Naturais;
• Frações e números decimais;
• Geometria e Medidas;
• Proporcionalidade;
• Números Inteiros Relativos;
• Introdução à Álgebra Elementar.
Aspectos didático-pedagógicos sobre o ensino dos conteúdos matemáticos do currículo de 2º grau:
• Estudo de Funções;
• Geometria Espacial;
• Análise Combinatória, Probabilidade e Estatística;
3

Desenvolvimento do curso

Estudos de fundamentação teórico-metodológica:
Trata-se do estudo, análise e discussão de temas que deverão dar embasamento teórico e
metodológico à Didática do Ensino da Matemática e às atividades práticas relativas às unidades
temáticas do currículo de 1º e 2º graus.
Isso será realizado através de leitura e discussão de textos, exposição do professor e elaboração de
resenhas ou reflexões escritas por parte dos alunos.
Estudos de tópicos específicos do ensino de matemática do currículo de 1º e 2º graus:
Trata-se do estudo e análise do ensino de determinadas unidades temáticas do currículo de
matemática de 1º e 2º graus. Nesse estudo serão analisados a abordagem oferecida pelos livros
didáticos, a proposta da CENP, a abordagem sugerida por algumas propostas alternativas e alguns
materiais concretos ou jogos.
Este estudo será dirigido pelo professor enfatizando a prática didático-pedagógica do ensino de cada
um dos conteúdos selecionados (veja itens 2.8 e 2.9) situando-a historicamente e focalizando
também aspectos epistemológicos e psico-cognitivos.
As atividades previstas para esse estudo são: leituras específicas envolvendo cada tópico; exposições
dialogadas do professor; atividades em dupla em sala de aula; trabalhos extraclasse solicitados pelo
professor (envolvendo geralmente confecção de material instrucional) e eventuais microexposições
realizadas pelos alunos em classe.
4 AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada ao longo de todo o curso, considerando a produção, envolvimento e
desempenho de cada aluno em cada uma das atividades previstas. Serão adotados os seguintes
instrumentos e critérios de avaliação:
• Elaboração de resenhas e/ou reflexões relativas aos estudos de fundamentação teóricometodológica (peso 2).
• Duas provas escritas (peso 4).
• Atividades/participação em sala de aula (peso 2).
• Atividades/tarefas (não resenhas de textos) extraclasse e exposição em classe (peso 2)
5 BIBLIOGRAFIA
CASTELNUOVO, Emma. Didática de la matemática moderna.
Coleção Vivendo a Matemática
DANTE, L. R. Didática da resolução de problemas de matemática.
IMENES, L. M. P. & JAKUBOVIC, J. Matemática aplicada (3 vols.)
MIGUEL, A. et al. Tópicos do ensino de matemática (5ª a 8ª séries).
MIORIM, M. A., MIGUEL, A. O ensino de matemática no 1º grau.
Proposta curricular para o ensino de matemática no 1º grau. CENP, 1988.
Proposta curricular para o ensino de matemática no 2º grau. CENP, 1988.
Telecurso 1º grau – matemática 3ª fase
Telecurso 2º grau – matemática 2º grau
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Teses e dissertações:
BIENBENGUTT, M. S. Modelação como método de ensino-aprendizagem de matemática em
cursos de 1º e 2º graus. Rio Claro: UNESP, 1990.
BORGES, P. Uma experiência de produção de currículos de matemática junto a professores de 1º
grau e universidade. Campinas: FE-UNICAMP, 1988.
DRECHSEL, E. M. A. Organização e sequência de conteúdos para o ensino de matemática no 2º
grau: proposta de currículo. Curitiba: UFPR, 1987.
IMENES, L. M. Um estudo sobre o fracasso do ensino e da aprendizagem da Matemática. Rio
Claro: UNESP, 1989.
RIBEIRO, M. J. S. Livro texto de matemática de 2º grau: grau de importância de critérios e
indicadores para a sua seleção. Porto Alegre: UFRGS, 1983.
RUIZ, A. Ensino no conceito de proporcionalidade. São Paulo: FE-USP, 1986.
SANTOS, A. Compreensão e uso de números relativos na agricultura e na escola. Recife-UFPE,
1990.
SILVA, M. G. P. Resolução de problemas: uma perspectiva de trabalho em sala de aula. Rio Claro:
UNESP, 1990.
TANCREDI, R. O ensino dos números inteiros no 1º grau: realidade e possibilidade. São Carlos:
UFSCar, 1989.
Artigos ou textos sobre educação e educação matemática:
CARRAHER, T. N. Na vida dez, na escola zero. São Paulo: Cortez, 1988.
FIORENTINI, D. Tendências pedagógicas do ensino da Matemática no Brasil. VI Simpósio SulBrasileiro de Ensino de Ciências. Londrina: 1988.
FREITAG, B. et al. O livro didático em questão. São Paulo: Cortez, 1989.
FIORENTINI, D., MIORIM, M. A. Uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e jogos no ensino
da Matemática. Boletim SBEM-SP, 1990.
FUSARI, J. O planejamento educacional e a prática dos educadores. Revista ANDE. 1986.
LAUAND, L. J. O ensino da matemática e sua dimensão filosófica e social. Revista Educação &
Matemática.
LIBANEO, J. C. Democratização da escola pública. São Paulo: Loyola, 1985.
LLORENTE, Pascual. Alguns obstáculos para a aprendizagem e o ensino da matemática. Revista
Educação (e) Matemática. Lisboa, 1987.
LOPES, A. J. O livro como camisa de força. Jornal Leia. 1985.
MISUKAMI, M. G. N. Ensino: abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986.
NÉRICE, I. G. Didática geral dinâmica. São Paulo: Atlas, 1981.
NICOLAI, R. Atuação política do professor de matemática de 1º e 2º graus na escola pública. Anais do I
EPEM. Campinas, 1989.
RODRIGUES, N. Renovação da prática educativa e planejamento curricular. Por uma nova escola: o
transitório e o permanente na educação. São Paulo: Cortez, 1986.
SNYDERS, G. A alegria da escola. São Paulo: Manole, 1988.
SOUZA, I. A favor do planejamento: fazem-se muitos planos, mas pouco se planeja. Revista
Tecnologia Educacional, 1987.
Artigos ou textos relativos ao ensino da Matemática:
ÁVILA, G. Razões, proporções e regras de três. RPM, 1986.
BERTONI, N. Bom senso, realidade e melhores ideias matemáticas: desvendando a geometria da 7ª
série. RPM. 1985.
CARRAHER, T. et al. Proporcionalidade na educação científica e matemática.
DINIZ, M. I. A metodologia “resolução de problemas”. RPM, 1991.
FIORENTINI, D., MIGUEL, A., MIORIM, M. A. Álgebra ou geometria: para onde pende o pêndulo?
Pro-posições. Cortez, 1992.
GIMENEZ, J. Proporcionalidad o razonamiento proporcional? Cadernos do CEM. 1992.
GLAESER, G. Epistemologia dos números relativos. Boletim GEPEM, 1985.
GRAVINA, M. A. O quanto precisamos de tabelas na construções de gráficos de funções? RPM (17), p.
27-34.
IMENES & JACUBOVIK. Considerações sobre o ensino de regra de três composta. RPM, 1983.
LIMA, E. L. Conceitos e controvérsias.
MESQUITA, M. C. Proporcionalidade: uma actividade de aprendizagem. Revista Educação e
Matemática. Lisboa, 1987.
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PASTOR, A. L. Equações do 2º grau: completando quadrados. RPM, 1985.
PATERLINI, R. R. Um método para o cálculo do mmdc e mmc. RPM, 1988.
PIRES, C. M. C. Algumas reflexões sobre o ensino de álgebra. CENP. Mimeo, s/d.
POLYA, G. O ensino por meio de problemas. RPM (7), 85.
RADICE, L. L. A matemática de Pitágoras a Newton. Lisboa: edições 70, s/d.
SANTOS, V.M. Perímetro, área e volume. CENP, mimeo, s/d.
SMOLE, K. A interpretação gráfica e o ensino de funções. RPM, 1989.
SOUZA, E. R., DINIZ, M. I. Álgebra: das variáveis às equações e funções. São Paulo: IMEUSP/CAEM, 1994.
TINOCO, L. Como e quando os alunos utilizam o conceito de proporcionalidade. RPM, 1989.
VALIENTE, T. M. L. Números relativos: passos a observar: atividades para alunos do supletivo.
Revista do professor, 1989.
Fonte: Arquivo Setorial da Faculdade de Educação da UNICAMP.

O objetivo expresso na ementa dessa disciplina destaca a concepção de que é
preciso “encaminhar o licenciando em Matemática para uma prática pedagógica
consciente, crítica, competente e autossuficiente frente à realidade social e educacional
brasileira”. Isso mostra a preocupação com a formação ampla do docente, o que fica
evidente na ementa abrangente e na bibliografia extensa e ancorada em textos de
pesquisa.
Como algumas indicações de leituras se repetem nas duas disciplinas
apresentadas, parece que os textos, dada a sua profundidade e abrangência, não devem
ser necessariamente esgotados em uma ou outra disciplina, o que caracterizaria um
programa em aberto para a pesquisa.
Outro programa de ensino que encontramos refere-se à disciplina Fundamentos da
Metodologia do Ensino da Matemática (I e II) que data de 1993. Em seu programa, o
professor Antonio Miguel, responsável pela disciplina, oferece um curso baseado na
história da matemática. A concepção de ensino que permeia esse curso é a de que o
licenciando deve apropriar-se da história da matemática a fim de que possa
compreender a própria matemática como uma construção humana, podendo
desconstruir/reconstruir uma nova concepção sobre essa área de conhecimento.
QUADRO 16:
PROGRAMA DA DISCIPLINA
“FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA DO ENSINO DA
MATEMÁTICA I E II” (EL522 e EL622)
UNICAMP – 2º Semestre 1993
Docente responsável: Antonio Miguel
1

OBJETIVOS DO CURSO

Perceber a importância do conhecimento da história da matemática para a reelaboração do
conhecimento matemático do estudante;
Levantar e discutir as principais temáticas nos campos da geometria, aritmética e álgebra no curso
do desenvolvimento histórico, as características da metodologia subjacente a essa produção e as
implicações pedagógicas geradas pelo desenvolvimento desses campos;
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Verificar como esses campos (geometria, aritmética e álgebra) foram abordados pelos manuais
didáticos nos diferentes períodos da história da educação matemática brasileira;
Perceber como a produção matemática condiciona e é condicionada pelo contexto sócio-políticocultural.
2

PROGRAMA

Tema 1: Os sistemas de numeração: dos povos primitivos, dos egípcios, dos babilônios, dos gregos, dos
romanos, dos chineses, dos maias e dos hindus. A representação das frações entre os egípcios, babilônios
e gregos.
Tema 2: As operações com números naturais e fracionários entre os egípcios, babilônios e gregos. O uso
do ábaco.
Tema 3: Os algoritmos para as operações fundamentais com números naturais.
Tema 4: A aritmética pitagórica e a aritmética do Livro II dos Elementos de Euclides.
Tema 5: Grandezas incomensuráveis e números irracionais: um estudo histórico-pedagógico.
Tema 6: Os números inteiros relativos: um estudo histórico-epistemológico e algumas implicações
pedagógicas.
Tema 7: Visão sintética do desenvolvimento histórico da Aritmética.
Tema 8: O ensino da Aritmética no Brasil.
Tema 9: A álgebra egípcia e a álgebra babilônia.
Tema 10: A álgebra geométrica euclidiana e a álgebra diofantina.
Tema 11: A álgebra dos hindus e dos árabes.
Tema 12: O ensino da álgebra no Brasil.
Tema 13: Concepções de álgebra e de educação algébrica.
Tema 14: A geometria egípcia e a geometria babilônia.
Tema 15: A geometria grega pré-euclidiana.
Tema 16: A geometria nos Elementos de Euclides.
Tema 17: Geodésia e instrumentos de medida em geometria.
Tema 18: Geometria analítica, geometria projetiva e topologia: origem, desenvolvimento e
caracterização de seus objetos de estudo e de seus métodos.
Tema 19: As geometrias nãoeuclidianas: antecedentes históricos e características.
Tema 20: A contribuição de Félix Klein ao desenvolvimento da geometria: o programa de Erlangen e a
geometria das transformações.
Tema 21: O ensino da geometria no Brasil e algumas concepções de educação geométrica.
3 AVALIAÇÃO
O aluno será avaliado através de:
a) prova escrita ao final de cada semestre (peso 1);
b) seu desempenho como expositor e organizador das aulas sob sua responsabilidade (peso 1);
c) sua participação nas aulas e nas discussões coletivas (peso 1).
Frequência: mínimo de 75%
4 BIBLIOGRAFIA
ALEKSANDROV, A. D. et al. La matemática: su contenido, métodos y signifcado.
ASHURST, F. G. Fundadores de las matemáticas modernas.
AABOE, A. Episódios da história antiga da matemática.
ARCONCHER, C. História da matemática: Félix Klein. Revista Educação & Matemática. nº 1.
BOYER, C. História da matemática.
BUNT, L. N. H., JONES, P. S., BEDIENT, J. D. The historical roots of elementary mathematics.
BARKER, S. F. Filosofia da matemática.
BIRKHOFF, G., BENNET, M. K. Félix Klein and his “Erlangen Programm”. In: History and
philosophy of modern mathematics.
BOURBAKI, N. Elementos de história de las matemáticas.
COLLETTE, J. História de las matemáticas. Vol. 1 e 2.
COLOMB, J. Apprendissages mathematiques à lècole elementare.
COSTA, M. A. As ideias fundamentais da matemática e outros ensaios.
CARAÇA, B. J. Conceitos fundamentais da matemática.
COUTINHO, L. Convite às geometrias não-euclidianas.
CAMPEDELLI, L. Fantasia y lógica en la matemática.
DANTZIG, T. Número: a linguagem da ciencia.
DOU, A.S.J. Fundamentos de la matemática.
EVES, H. Estudos de las geometrias.
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FLAVELL, J. H. A psicologia do desenvolvimento de Jean Piaget.
FRITZ, K. V. The discovery of incommensurability by hippasus of Metapontum.
GERDES, P. A determinação da área do círculo no Estado antigo.
GERDES, P. Três métodos alternativos de obtenção da fórmula para a área de um círculo no
antigo Egito.
GERDES, P. Sobre o despertar do pensamento geométrico.
GILLING, R. J. The volume of a truncated pyramid in ancient egypitian papyri.
GILLING, R. J. Think-of-number: problems 28 and 29 of the Rhind mathematicals papyrus.
GUILLEN, M. Pontes para o infinito.
HOCQUENGHEM, H. et al. Histoire des mathematiques pour les colleges.
HEATH, T. A history of greek mathematics. 2 vols.
HOGBEM, L. Maravilhas da matemática.
IFRAH, G. Os números: a história de uma grande invenção.
ITARD, J. As ciências no mundo greco-romano. In: História geral das ciências.
IMENES, L. M. Os números na história da civilização.
JONES, P. S., ARBOR, J. Recent discoveries in babylonian mathematics I: zero, pi and
polygons.
JONES, P. S., ARBOR, J. Recent discoveries in babylonian mathematics II: earliest known
problem text.
JONES, P.S. Irracionals or incommensurables I: their discoveries and a “logical scandals”
JONES, P.S. Irracionals or incommensurables II: the irracionality of 2 and approximations to
it.
JONES, P.S. Irracionals or incommensurables III: the greek solution.
KASNER, E., NEWMAN, J. Matemática e imaginação.
KLEIN, F. Elementary mathematics from advanced standpoint.
KLINE, M. Mathematical thought from ancient to modern times.
LEGRAND, L. Psicologia aplicada à educação intelectual.
LIVROS DIDÁTICOS – vários autores e épocas
MIGUEL. A. Cadernos de estudos de história da matemática.
MIGUEL, A., FIORENTINI, D., MIORIM, M. A. Álgebra ou geometria: para onde pende o
pêndulo?
MIRADOR ENCICLOPÉDIA INTERNACIONAL – verbete geometria – volume 10.
MIRADOR ENCICLOPÉDIA INTERNACIONAL – verbete matemática – volume 13.
MENNINGER, K. Number words and number symbols: a cultural history of numbers.
NETTO, C. D. A geometria e sua evolução. I, II e III. Revista Educação & Matemática. v. 3.
ODAFFER, P. G. Geometria: o que será um currículo balanceado e abrangente.
PIAGET e GARCIA. Psicogenesis e história de la ciência.
PAVANELLO. R. O ensino da geometria no Brasil.
PRFOMM NETTO, S., ROSAMILHA, N., DIB, C. Z. O livro na educação.
QUEYSANNE, M., DELACHET, A. A álgebra moderna.
RASHED, R. Entre arithmetique et algèbre: recherches sur histoire des mathematiques
árabes.
SMITH, D. E. History of mathematics. Vol. II.
SMOGORZHEVSKI, A. S. Acerca de la geometria de Lobachevski.
SZABÓ, A. The transformation of mathematics into deductive science and the beginnings of
its foundation on definitions and axioms.
TANCREDI, R. O ensino dos números inteiros no 1º grau: realidade e possibilidade.
TATON, R. História geral das ciências. Vol. 3. Idade média.
Fonte: Arquivo Setorial da Faculdade de Educação da UNICAMP.

Como podemos averiguar, a ideia central desse programa é a de colocar o
licenciando em contato com o conhecimento histórico das principais áreas da
matemática – aritmética, álgebra e geometria – compreendendo-as à luz dos manuais
didáticos. Intrinsecamente, ao se trabalhar a história da matemática nos livros didáticos,
trabalha-se também a história do ensino da matemática. A ideia é perceber como esses
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conhecimentos matemáticos foram concebidos a partir dos diferentes períodos da
história da educação brasileira.
Sob o título de Fundamentos da Metodologia do Ensino da Matemática, essa
disciplina apresenta a concepção dos professores responsáveis que se pauta no papel da
história da matemática na formação do professor. Essa concepção representa uma
tendência que ganha força no ensino e que começa a ter destaque nos currículos dos
cursos de licenciatura a partir dos anos 1990.
Em seu artigo A história da matemática e os cursos de formação de professores,
Silva (2001, p. 144-145)) afirma que, embora a História da Matemática estivesse
prevista como disciplina no currículo da licenciatura em Matemática da USP, ela apenas
se tornou obrigatória em 1968 por ocasião de uma reforma curricular no IME-USP. A
oferta dessa disciplina passou por algumas dificuldades, tais como a falta de uma
literatura nacional que amparasse o trabalho docente bem como a própria falta de
professores preparados para ministrá-la. Por essas dificuldades, a professora Elza
Gomide (IME-USP) traduziu para a língua portuguesa a obra History of Mathematics,
de Carl Boyer, editada pela EDUSP em 1972. A obra passou a ser utilizada como livrotexto na disciplina ofertada. Nos anos 1980, a Sociedade Brasileira de Matemática –
SBM – e a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada – SBMA – sugeriram, em
documento publicado, um currículo mínimo para os cursos de licenciatura, incluindo a
História da Matemática no currículo. A disciplina deveria ser oferecida nos cursos de
licenciatura de acordo com a disponibilidade das instituições bem como o interesse dos
professores. Segundo a autora, o prestígio reconhecido da SBM entre os professores de
Matemática fez com que muitas instituições incluíssem a História da Matemática no rol
das disciplinas obrigatórias ou optativas.
A bibliografia disponibilizada ao final do programa indica uma forte recorrência à
literatura estrangeira, visto que metade das obras indicadas está em língua estrangeira, e
a outra metade está disponibilizada em língua portuguesa, isto é, ou são produções
nacionais ou são traduções. Isso poderia indicar a intenção dos elaboradores do
programa em colocar os licenciandos em contato com o universo da pesquisa,
apresentando características típicas de disciplinas de pós-graduação. Silva (2001)
também enfatiza que muitos livros indicados nas bibliografias dos programas de
História da Matemática estão esgotados, não sendo encontrados em livrarias, apenas em
boas bibliotecas. A escassez das fontes dificulta ainda mais o trabalho com essa área de
conhecimento.
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De fato, Brito e Miorim (1999) apresentam reflexões sobre uma pesquisa realizada
em Fundamentos da Metodologia do Ensino da Matemática, disciplina oferecida aos
licenciandos em Matemática da Faculdade de Educação da UNICAMP. Segundo as
autoras, o objetivo principal dessa disciplina seria “discutir os fundamentos históricos,
filosóficos e epistemológicos da matemática com os futuros professores” (p. 256). Os
resultados obtidos nessa pesquisa indicam que o estudo da história da matemática na
licenciatura colabora para uma mudança na concepção que os estudantes têm sobre o
ensino e a aprendizagem da Matemática. Tais fundamentos seriam elementos essenciais
para auxiliar o professor no trabalho pedagógico.
Em sua obra História na Educação Matemática, Miguel (2004) relata sua
experiência e seu modo de trabalhar a história da matemática com os licenciandos.
Conhecendo a história desta, o futuro professor poderia se apropriar de certos conceitos
matemáticos que o auxiliariam e o fariam compreender melhor o ensino da matéria a ser
lecionada. Isso corrobora com os dizeres de Fiorentini (2004) que afirma que ao
professor de matemática
[...] não basta ter um domínio conceitual e procedimental da matemática produzida
historicamente, precisa, sobretudo, conhecer seus fundamentos epistemológicos, sua
evolução histórica, a relação da matemática com a realidade, seus usos sociais e as
diferentes linguagens com as quais se pode representar ou expressar um conceito
matemático (ou seja, não apenas o modo formal ou simbólico)... (Fiorentini, 2004, p. 5)

Características comuns são encontradas no programa de ensino da disciplina
Prática de Ensino de Matemática (1995), oferecida pelo professor Antonio Carlos
Carrera de Souza da UNESP-Rio Claro. Embora a disciplina focalize a prática docente,
os objetivos indicados no programa indicam que o futuro professor deva ser capaz de
conhecer aspectos da realidade escolar e dominar os conteúdos matemáticos da
educação básica, com ênfase na abordagem de tendências de ensino da educação
matemática, tais como a história do ensino da matemática, os recursos didáticos (jogos,
livros didáticos). Os tópicos apresentados demonstram uma multiplicidade de saberes
que competem ao professor.
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QUADRO 17:
PROGRAMA DE ENSINO DA DISCIPLINA
“PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA”
UNESP-Rio Claro – 1995
Professor responsável: Antonio Carlos Carrera de Souza
Objetivos (ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de):
a) Analisar os aspectos históricos, pedagógicos e conceituais relativos aos conteúdos matemáticos do
currículo de 1º e 2º graus;
b) Pesquisar e analisar a prática pedagógica e a organização do currículo escolar relativo ao ensino de
matemática;
c) Elaborar subsídios pedagógicos para minicursos de matemática em nível de 1º e 2º graus.
Conteúdo Programático (título e discriminação das unidades):
1. O conhecimento matemático:
* A natureza do conhecimento matemático. Matemática “científica”, escolar e popular. Visão histórica e
social da Matemática. A construção do conhecimento matemático pelo aluno.
2. A Educação Matemática:
* História do ensino de matemática. Matemática moderna. Tendências no ensino de matemática. A
função sociopolítica do ensino de matemática.
3. Materiais didáticos para o ensino de Matemática:
* Jogos e materiais manipulativos no ensino da Matemática. Livros didáticos e paradidáticos.
Laboratórios de ensino de Matemática.
4. Tendências no ensino de Matemática:
* As propostas oficiais. Modelagem. Etnomatemática. Assimilação solidária. Resolução de problemas.
Planilhas eletrônicas e computação.
5. A prática do ensino da Matemática:
* Fracasso escolar. Formação de professores. A prática docente. O cotidiano escolar.
6. O trabalho escolar:
* O planejamento educacional. A organização curricular.
7. A abordagem de conteúdos matemáticos:
Análise histórica, psicopedagógica e conceitual dos conteúdos de Matemática do 1º e 2º graus.
Elaboração de material didático para subsidiar os minicursos.
Metodologia de ensino:
* Fundamentação teórico-metodológica;
* Grupos de estudos;
* Análise do cotidiano escolar.
Critérios de avaliação da aprendizagem:
• Seminários;
• Trabalhos individuais;
• Projetos de pesquisa.
Ementa (tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino):
O conhecimento matemático. A Educação Matemática. Materiais didáticos para o ensino da Matemática.
Tendências no ensino da Matemática. A prática do ensino da Matemática. O trabalho escolar.
Abordagem de conteúdos matemáticos.
IV – Atividades discentes:
a) Preparação e apresentação de seminários;
b) Análise de textos e livros didáticos;
c) Elaboração de planos de aulas e planos de cursos;
d) Leituras programas;
e) Trabalho escrito;
f) Estágios supervisionados de observação, coparticipação e regência de aulas para classe de 1º
grau.
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V – Carga horária: aulas teóricas – práticas: 60 horas
VI – Critérios de avaliação:
O aproveitamento do curso será obtido através de:
a) autoavaliação;
b) avaliação de grupo;
c) avaliação do professor através de trabalho escrito, provas, regência de classe, seminários,
responsabilidade, participação e interesse.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARAÇA, B. J. Conceitos fundamentais da matemática. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1984.
CARRAHER, T. N. Aprender pensando. Petrópolis: Vozes, 1986.
CARRAHER, T. N., CARRAHER, D., SCHLIEMANN. Na vida dez, na escola zero. São Paulo:
Cortez, 1988.
D’AMBRÓSIO, U. O ensino de ciências e matemática na América Latina. Campinas, UNICAMP,
s/d.
KAMII, C. A criança e o número. Campinas: Papirus, 1987.
KAMII, C. Reinventando a aritmética. Campinas: Papirus, 1988.
Fonte: Seção de Graduação da UNESP-Rio Claro.

Esse programa também aponta para a pesquisa no mesmo sentido de formar um
professor autônomo, reflexivo e pesquisador. Vemos nesse programa, por exemplo, um
tópico de “tendências no ensino de Matemática”, que apresentará ao futuro professor
temas que são, ao mesmo tempo, propostas de trabalho ligadas às questões de sala de
aula mas também do universo da pesquisa. Ou seja, temas que configuram áreas da
pesquisa em Educação Matemática e são inclusive alguns são temas de congressos e
encontros específicos como modelagem e etnomatemática. O caso da assimilação
solidária também remete a esse universo, pois se trata de um conceito trabalhado por
Baldino (1987), objeto de estudo do Grupo Pesquisa-Ação – GPA –, do qual participava
o autor do programa.
Na USP, até o ano de 1998, havia as disciplinas de Prática de Ensino de
Matemática (I e II). Em 1999, com a reforma da licenciatura, houve uma mudança da
terminologia. As disciplinas de Metodologia do Ensino de Matemática I e II tiveram,
como já mencionamos no item anterior, a função de dar conta de construir uma “ponte”,
como afirma o professor Nilson José Machado (2007): “uma ponte em dois sentidos:
uma ponte entre os conteúdos que os alunos estudavam lá no IME e os conteúdos que
eles iam ensinar na escola básica”. Como vemos nos textos dos programas abaixo, essa
ponte também parece estabelecer uma ligação com a pesquisa. O programa procura
promover uma “reflexão sobre as concepções a respeito da Matemática, bem como
sobre o modo através do qual elas influenciam a prática, docente”. Além disso, busca
articular as disciplinas pedagógicas com os conteúdos matemáticos do currículo da
Licenciatura. O estabelecimento de pontes deve se dar tanto entre as disciplinas
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pedagógicas com as de matemática, mas também se refere à confluência “que diz
respeito ao encontro do discurso teórico sobre Matemática e Educação e a realidade
concreta da sala de aula”. Fica explícita aqui a correlação entre a pesquisa em Educação
Matemática e o trabalho do professor em sala de aula, evidenciando uma preocupação
em formar o professor reflexivo sobre sua prática.
QUADRO 18:
PROGRAMA DE ENSINO DA DISCIPLINA
“METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA I” (EDM 0427)
USP – 1999
Objetivos
1. Uma reflexão sobre as concepções a respeito da Matemática, bem como sobre o modo através do qual
elas influenciam a prática docente.
2. Articulação entre temas tratados nas disciplinas pedagógicas e os conteúdos matemáticos do restante
do currículo da LICENCIATURA.
3. Estabelecimento de pontes entre os conteúdos das diversas disciplinas do currículo da
LICENCIATURA e aqueles que os licenciados irão lecionar no 1º e no 2º graus.
4. A preparação para o ensino, de materiais para o ensino e a prática efetiva do ensino, através dos
estágios supervisionados.
Programa resumido
Metodologia do Ensino de Matemática I - EDM 427 está situada no currículo da Licenciatura, em uma
dupla confluência: a que se dá entre as disciplinas pedagógicas e as de conteúdo específico
(MATEMÁTICA), e também a que diz respeito ao encontro do discurso teórico sobre Matemática e
Educação e a realidade concreta da sala de aula.
Programa
1. Matemática: concepções, consequências para o ensino
a) Matemática, História e Filosofia da Ciência
b) Matemática e Alfabetização
2. Matemática Elementar: uma abordagem crítica de temas selecionados
a) Conteúdos programáticos de 1º e 2º graus
b) Tópicos especiais, abordagens alternativas
3. O Material Didático no Ensino de Matemática: funções
a) Materiais convencionais; livros, cadernos, periódicos
b) Jogos e materiais alternativos
4. O Planejamento das Atividades Didáticas em Matemática: estratégias
a) Análise e preparação de atividades para fins específicos
b) Planejamento e Avaliação
Avaliação
Método
Aulas expositivas dialogadas, atividades de instrumentação para o ensino (aulas simuladas, materiais)
individuais e em grupo, pequenos projetos de pesquisa.
Critério
Todas as atividades desenvolvidas, tanto individualmente quanto em grupo, são consideradas para a
Avaliação.
Norma de recuperação
A recuperação é realizada ao longo do semestre letivo, após cada uma das atividades.
BIBLIOGRAFIA
LIONNAIS, F. et al. Las Grandes Corrientes del Pensamiento Matemático. Buenos Aires,
Universitária, 1962.
COURANT, R. e Robbins, H. - Qué es la Matemática? Madrid, Aguilar, 1967.
GATTEGNO, C. et al. El Material para la enseñanza de las matemáticas. Madrid, Aguilar, 1967.
VAN-HIELE, P. Structure and Insight: a theory of mathematics education. New York, Academic
Press, 1986.
WILDER, R. L. Evolution of Mathematical Concepts. London, The Open University Press, 1973
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(Esta é uma bibliografia geral; para cada atividade, é sugerida uma bibliografia específica).
BARKER, S. Filosofia da Matemática. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
BOYER, C. B. História da Matemática. São Paulo: Edgard Blucher, 1974.
BRUMFIEL-KRAUSE, Elementary mathematica for teachers. London: Addison-Wesley, 1969.
BUTLER and WREN. The teaching of secondary mathematics. New York: McGraw-Hill, 1965.
COSTA, M. A. As ideias fundamentais da Matemática. São Paulo: EDUSP, 1971.
COSTA, A. A. Introdução à História e Filosofia da Ciência. Lisboa: Publicações Europa-América,
1986.
FREUDENTHAL, H. Perspectivas da Matemática. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
LIONNAIS, F. et al. Las grandes corrientes`del pensamiento matemático. Buenos Aires: Universitária,
1962.
MACHADO, N. J. Matemática e Realidade. São Paulo: Cortez, 1987.
_______________ Matemática e Língua Materna. São Paulo: Cortez, 1990.
_______________ Matemática e Educação. São Paulo: Cortez, 1992.
NCTM - National Council of Teachers of Mathematica. Estandares Curriculares y de Evaluación
para la Educación Matemática. Sevilla: Edición en Castellano - Sociedad Andaluza de Educación
Matemática Thales", 1991.
VAN-HIELE, P. Structure and insight: a theory of mathematics educacion. New York: Academic
Press, 1986.
WHITEHEAD, A. N. Os fins da Educação. São Paulo: Nacional, 1969.
WILDER, R. L. Evolution of mathematical concepts. London: The Open University Press, 1973.
Revistas:
Revista do Professor de Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática. São Paulo: todos os números.
Revista Educação e Matemática. Associação dos Professores de Matemática. Lisboa: todos os números.
Revista de Ensino de Ciências. FUNBEC. São Paulo: todos os números.
Observação: Está é uma bibliografia geral, de referência; para cada atividade da disciplina será sugerida
uma bibliografia específica.
Fonte: Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada (FE-USP)

O programa da disciplina Metodologia de Ensino de Matemática I aborda tópicos
de conteúdo matemático da educação básica, mas também apresenta concepções sobre o
que é a Matemática e sua relação com a História e a Filosofia da Ciência.
A disciplina Metodologia de Ensino de Matemática II apresenta um programa que
explicita mais ainda a concepção da necessidade de incluir, na formação do professor de
matemática, os temas da Epistemologia da Matemática, abordando questões de natureza
psico-sociológica e histórico-filosófica.
QUADRO 19:
PROGRAMA DE ENSINO DA DISCIPLINA
“METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA II” (EDM 0428)
USP – 1999
Objetivos
1. Uma reflexão sobre as concepções a respeito da Matemática, bem como sobre o modo através do qual
elas influenciam a prática docente.
2. Articulação entre temas tratados nas disciplinas pedagógicas e os conteúdos matemáticos do restante
do currículo da LICENCIATURA.
3. Estabelecimento de pontes entre os conteúdos das diversas disciplinas do currículo da
LICENCIATURA e aqueles que os licenciados irão lecionar no 1º e no 2º graus.
4. A preparação para o ensino, de materiais para o ensino e a prática efetiva do ensino, através dos
estágios supervisionados.
Programa resumido
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Metodologia do Ensino de Matemática I - EDM 428 está situada no currículo da Licenciatura, em uma
dupla confluência: a que se dá entre as disciplinas pedagógicas e as de conteúdo específico
(MATEMÁTICA), e também a que diz respeito ao encontro do discurso teórico sobre Matemática e
Educação e a realidade concreta da sala de aula.
Programa
1. Avaliação em Matemática: características
a) Questões gerais sobre instrumentos e estratégias de avaliação
b) Avaliação e planejamento
2. Currículos de Matemática da Escola Básica: análise comparativa
a) Currículos de 1º e 2º graus no Brasil
b) O Ensino de Matemática Elementar em outros países
3. Epistemologia de Didática da Matemática: questões
a) Questões de natureza psico-sociológica
b) Questões de natureza histórico-filosófica
4. Questões abertas especialmente relevantes para professores de Matemática: discussão
a) Informática na Escola Pública
b) Outras questões, selecionadas em função do interesse dos alunos
Avaliação
Método
Aulas expositivas dialogadas, atividades de instrumentação para o ensino (aulas simuladas, materiais)
individuais e em grupo, pequenos projetos de pesquisa.
Critério
Todas as atividades desenvolvidas, tanto individualmente quanto em grupo, são consideradas para a
Avaliação Final. A freqüência às aulas e a participação efetiva.
Norma de recuperação
A recuperação é realizada ao longo do semestre letivo, após cada uma das atividades.
BIBLIOGRAFIA
LIONNAIS, F. et al. Las Grandes Corrientes del Pensamiento Matemático. Buenos Aires,
Universitária, 1962.
COURANT, R., ROBBINS, H. Qué es la Matemática? Madrid, Aguilar, 1967.
GATTEGNO, C. et al. El Material para la enseñanza de las matemáticas. Madrid, Aguilar, 1967.
VAN-HIELE, P. Structure and Insight: a theory of mathematics education. New York, Academic
Press, 1986.
WILDER, R. L. Evolution of Mathematical Concepts. London, The Open University Press, 1973
(Esta é uma bibliografia geral; para cada atividade, é sugerida uma bibliografia específica).
BARKER, S. Filosofia da Matemática. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
BOYER, C. História da Matemática. São Paulo: Edgard Blucher, 1974.
BRUMFIEL-KRAUSE. Elementary mathematics for teachers. London: Addison-Wesley, 1969.
BUTLER and WREN. The teaching of secondary mathematics. New York: McGraw-Hill, 1965.
COSTA, M. A. As ideias fundamentais da Matemática. São Paulo: EDUSP, 1971.
COSTA, A. A. Introdução à História e Filosofia da Ciência. Lisboa: Publicações Europa-América,
1986.
FREUDENTHAL, H. Perspectivas da Matemática. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
LIONNAIS, F. et al. Las grandes corrientes`del pensamiento matemático. Buenos Aires:
Universitária, 1962.
MACHADO, N. J. Matemática e Realidade. São Paulo: Cortez, 1987.
_______________ Matemática e Língua Materna. São Paulo: Cortez, 1990.
_______________ Matemática e Educação. São Paulo: Cortez, 1992.
NCTM - National Council of Teachers of Mathematica. Estandares Curriculares y de Evaluación
para la Educación Matemática. Sevilla: Edición en Castellano - Sociedad Andaluza de Educación
Matemática Thales", 1991.
VAN-HIELE, P. Structure and insight: a theory of mathematics educacion. New York: Academic
Press, 1986.
WHITEHEAD, A. N. Os fins da Educação. São Paulo: Nacional, 1969.
WILDER, R. L. Evolution of mathematical concepts. London: The Open University Press, 1973.
Revistas:
Revista do Professor de Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática. São Paulo: todos os números.
Revista Educação e Matemática. Associação dos Professores de Matemática. Lisboa: todos os números.
Revista de Ensino de Ciências. FUNBEC. São Paulo: todos os números.
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Observação: Está é uma bibliografia geral, de referência; para cada atividade da disciplina será sugerida
uma bibliografia específica.
Fonte: Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada (FE-USP).

Em geral, os programas de ensino dos anos 1990 avaliados apresentam grande
relação de bibliografia. Os livros sugeridos vão desde obras estrangeiras e nacionais
assim como artigos de revistas e jornais, teses, dissertações e programas oficiais de
Matemática da rede pública estadual de São Paulo.
Esses dois últimos programas trazem também extensa bibliografia. Chama a
atenção que as indicações de leituras se repetem. Dada a sua profundidade, essa
bibliografia permite uma multiplicidade de abordagens, enriquecendo o trabalho da
formação do professor. Nesse sentido, percebemos que a bibliografia indicada nos
programas não define limites para a atividade de leitura oferecida aos licenciandos, uma
vez que, em depoimento, o professor Nilson José Machado (2007) relata que os alunos
devem ler e apresentar reflexões a respeito das leituras realizadas. Devem trazer outros
livros para a sala de aula:
Todos os alunos leem um livro por semestre. Um livro que ele considere importante para
a formação do professor de Matemática. Não precisa ser de Matemática. Pode ser um
romance, pode ser o que for. Está cheio de livros: O último teorema de Fermat, A história
do número e, A história do Pi, da razão áurea... Mas há alunos que lêem outros livros:
livro de Psicologia, livros de outros assuntos, mas só pode vir falar bem. Não há
possibilidade de ler um livro para vir falar mal. Se escolheu um livro e está falando mal é
porque escolheu mal. Escolha um livro de que você goste. A finalidade é seduzir os outros
para lerem um livro que eles acharam interessante. Se alguém pega um livro que é ruim e
vem falar mal, ninguém quer saber daquilo. Se você escolheu um livro e não está
gostando, abandone e leia outro. E o aluno expõe no sentido de seduzir os outros. Às
vezes eles apresentam um capítulo só para ver do que se trata, e instigar para se ler os
outros ou contar história como no caso de O último teorema de Fermat.

O objetivo dessa atividade é desenvolver o hábito e o gosto pela leitura nos alunos
com uma perspectiva de formar o professor autônomo, no sentido de elaboração/seleção
do próprio material didático que utilizará: “A construção da autonomia do professor
inclui a produção/seleção do próprio material” (Machado, 2007). Os programas das
disciplinas aqui apresentadas visam a uma formação ampla do professor, apresentando
características de disciplinas de formação para a pesquisa, como seria o caso das
disciplinas de pós-graduação: temáticas histórico-filosóficas e ampla referência
bibliográfica.
Quando redigimos o item Leituras para professores: institucionalizando a
disciplina por meio dos livros-texto, no capítulo anterior, estávamos analisando os
livros-texto indicados pelos programas para a formação do professor de matemática. Na
perspectiva da Prática de Ensino de Matemática que estudamos, havia a ideia da
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constituição de uma bibliografia, ainda que insipiente, mas específica para a formação
do professor de matemática. Nos anos 1990, essa bibliografia se amplia para incluir uma
multiplicidade de autores, obras e campos do saber. Se por um lado há uma criação de
novos textos específicos para o ensino da matemática, com destaque para as
dissertações, teses e periódicos nessa área de conhecimento – a Educação Matemática –,
por outro, há um olhar mais amplo para o que deve ser estudado pelo professor em
formação, incluindo leituras das áreas de história, filosofia e sociologia e da literatura
em geral. Esse caráter amplo é pouco disciplinar na concepção de disciplina de Chervel
(1990).
Nesse sentido, é característica dessa ampliação a
adoção da obra História da Matemática, de Carl Boyer (1974),
indicada nas bibliografias das disciplinas da USP e da
UNICAMP. Essa história cronológica da Matemática passa a
ser referência necessária para as discussões acerca da
metodologia do ensino de Matemática, evidenciando uma
tendência de ampliar as discussões envolvendo aspectos
históricos para a reflexão sobre o conteúdo a ser ensinado.
Semelhante constatação pode ser feita pelo fato de a obra
Conceitos fundamentais da Matemática, de Bento de Jesus Caraça
(1984), com seu caráter histórico-epistemológico, ter sido adotada
nos programas de ensino da UNICAMP e da UNESP-Rio Claro. Os
conteúdos da Matemática passam a ser analisados de um ponto de
vista filosófico em termos de sua inter-relação com os fundamentos
da disciplina.
Vimos, então, que a disciplina Metodologia do Ensino de Matemática incorporou
a ampliação de foco da área de pesquisa intitulada Educação Matemática, tornando-se
menos preocupada com aspectos técnicos do processo ensino-aprendizagem da
Matemática, e voltando-se para aspectos epistemológicos das concepções acerca dos
conhecimentos matemáticos considerados essenciais para a formação docente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disciplina Metodologia do Ensino de Matemática tem sua origem na relação
entre as escolas normais (instituições formadoras de professores de primeiras letras) e a
instituição dos primeiros cursos superiores de formação de professores no Brasil. Os
professores do curso de Didática da Universidade de São Paulo, oriundos do extinto
Instituto de Educação, vieram da antiga Escola Normal da Praça – Escola Normal
Caetano de Campos. Alguns desses professores não tinham uma formação superior e,
sim, uma formação em nível médio.
O Instituto de Educação deu contribuições à área pedagógica por meio de um
pensamento renovador, buscando oferecer aos professores primários e secundários uma
formação em nível superior, formação essa inexistente em todo o país até início do
século XX. Incorporado à Universidade de São Paulo, o Instituto de Educação assumiu
a responsabilidade de formar professores no que concerne às questões de ensinoaprendizagem. Enquanto isso, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, por meio de
seus cursos acadêmicos, voltou-se para uma formação “científica”, formando
pesquisadores para diferentes áreas de conhecimento. No entanto, uma estrutura apoiada
em experiências estrangeiras não conseguiu seguir adiante.
Desde o início da institucionalização na universidade, a área pedagógica sofreu
inúmeras críticas: falta de “conteúdos” nas disciplinas pedagógicas, professores
secundários inadequados para o ensino superior, área instável sujeita a modismos,
inferioridade científica entre outras. Foi nesse contexto que a disciplina Didática
Especial de Matemática surgiu nos cursos de formação de professores. Por se constituir,
inicialmente, em uma disciplina muito incipiente, sem uma literatura própria, sem
professores qualificados para tal e sem uma prática pedagógica que possibilitasse à
disciplina um caráter mais realista, a Didática Especial da Matemática sofreu um grande
desprestígio nos anos iniciais na universidade. Por meio de depoimentos apresentados e
de uma revisão bibliográfica, vemos o quanto alunos e professores viam a disciplina
com desconfiança e desinteresse.
A compreensão das origens da disciplina parece ficar mais clara a partir das
contribuições que André Chervel (1990) fez sobre o campo de pesquisa histórica das
disciplinas escolares. Os seus apontamentos podem nos ajudar a explicar as causas do
desprestígio da área pedagógica no interior das universidades, bem como possibilitar o
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entendimento das modificações ocorridas no processo de disciplinarização da
Metodologia do Ensino de Matemática.
Assim, o desprestígio das disciplinas pedagógicas explica-se, principalmente, pelo
fato de os professores de nível médio (sem formação superior) terem assumido cátedras
na época da instituição da Universidade, apresentando uma formação de professor
primário. Essa afirmativa pode ser melhor explicada por Nadai (1992):
As reminiscências apontaram ainda para o fato de que esta desvalorização estaria
relacionada ao fato de que a primeira geração de catedráticos das Cadeiras pedagógicas
fora incorporada à Filosofia, diretamente do Instituto de Educação e, portanto, essa
origem – pretensamente não universitária – teria proporcionado um capitus diminutio ao
campo da Pedagogia, de difícil superação. Essa ideia vem servindo também para justificar
o desinteresse, a desmotivação de licenciandos por esses estudos até hoje. (p. 140)

Portanto, podemos afirmar que a pedagogia ensinada nas Faculdades de Filosofia
foi herança da Escola Normal. Essa comparação entre os níveis de ensino e seus
professores trazem à tona as distinções que Chervel (1990) faz acerca da natureza do
trabalho pedagógico.
É provável que as características formais dos docentes para seis anos, dez anos e quatorze
anos não sejam rigorosamente idênticas. Mas o verdadeiro limiar é aquele que separa o
ensino das crianças e dos adolescentes do ensino dos adultos. Aí está um dos aspectos
decisivos da história das disciplinas escolares [...] Entre o ensino primário e o
secundário de um lado, e o ensino superior de outro [...], as diferenças são múltiplas,
e importantes. [...] O que caracteriza o ensino de nível superior, é que ele transmite
diretamente o saber. Suas práticas coincidem amplamente com suas finalidades. (p.
185, grifo nosso)

No caso do ensino superior, a didática dos professores seria menos importante,
uma vez que apenas no caso do ensino básico é que uma adaptação aos diversos
públicos e suas particularidades se faria necessária. No ensino superior, de um modo
geral, o professor não precisaria adaptar o conteúdo de acesso difícil ao seu público,
sendo antes os estudantes que deveriam se adaptar ao conteúdo necessário.
Nessa relação pedagógica, o conteúdo é uma invariante. Todos os seus problemas de
ensino se remetem aos problemas da comunicação: eles são, quando muito, de ordem
retórica. E tudo o que se solicita ao aluno é “estudar” esta matéria para dominá-la e
assimilá-la: é um “estudante”. Alcançada a fase adulta, ele não reivindica didática
particular à sua idade. (Chervel, 1990, p. 185)

Se essas seriam, em geral, as características do ensino superior, então, qual é o
lugar das Didáticas Especiais, daquelas disciplinas que pretendem “ensinar a ensinar”?
Que saberes elas deveriam transmitir diretamente? Como isso nunca foi claro, a
problemática que envolve essas disciplinas era de menor interesse para a maioria dos
docentes do ensino superior. O interesse pela área pedagógica seria apenas periférico.
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Por outro lado, o próprio Chervel (1990) aponta o fenômeno que tem acontecido
no panorama do ensino superior e que tem levado a uma crescente preocupação em
adequar-se aos estudantes, egressos de um sistema de ensino que não os deixaria com a
autonomia de estudo preconizada por um ensino superior voltado mais aos aspectos da
pesquisa.
Certamente, o ponto de vista um pouco esquemático aqui apresentado não leva em conta o
fenômeno recente da “secundarização” do ensino superior: mas justamente esta expressão
ilustra bem a consciência profunda de uma diferenciação clara entre dois tipos de ensino.
(Chervel, 1990, p. 186)

Essa “secundarização do ensino superior” pode ser interpretada como uma
necessidade crescente de adaptação dos cursos superiores às necessidades especiais dos
alunos em uma perspectiva de ampliação de vagas e de ingresso mais abrangente de
populações heterogêneas.
No entanto, no processo de disciplinarização da Metodologia do Ensino de
Matemática podemos constatar outro significado para esse processo de secundarização
do ensino superior: o ingresso de professores secundários no ensino superior para
lecionar as Didáticas Específicas. Nesse caso, utilizamos a expressão “secundarização
do ensino superior” não no sentido de fenômeno recente a que o texto de Chervel (1990)
se refere, mas aplicado ao fenômeno que seria característico da história que estamos
construindo.
Assim, o processo de secundarização do ensino superior da disciplina
Metodologia do Ensino de Matemática seria um fenômeno presente desde sua origem,
causado pelo advento de professores oriundos da escola básica. Com isso, a sensação
dos primeiros alunos e dos colegas de outras disciplinas era a de que a disciplina não
tinha identidade ou conteúdo próprio “invariante” que, como afirma Chervel (1990), é
característico do ensino superior. Enquanto as disciplinas do curso de Matemática eram
claramente definidas – Álgebra, Análise, Geometria, Cálculo –, as disciplinas de cunho
didático não se constituiriam propriamente em “disciplinas”. Isso valeria especialmente
para as Metodologias de Ensino, que apresentam conteúdo muito variável.
Possivelmente, essa foi uma das causas da construção do desprestígio não somente
dessa disciplina, mas também de toda a área pedagógica. Tornou-se necessário, então,
que a área pedagógica constituísse um objeto de estudo a fim de se fundamentar e se
institucionalizar, com possibilidades de adquirir um outro status. Em busca de práticas
que oferecessem à disciplina uma identidade própria e, até mesmo, que a
institucionalizassem nos meios acadêmicos, a Prática de Ensino – já idealizada nos
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meios educacionais desde a época da existência do Instituto de Educação (1934-1938) –
começou a ganhar força a partir da criação dos Colégios de Aplicação, que tiveram
como objetivo estabelecer uma articulação entre a teoria e a prática docente. Como se
não bastasse, a disciplina Prática de Ensino inseriu-se nos currículos dos cursos de
formação de professores, fazendo parte das exigências curriculares mínimas.
Inicialmente, apoiou-se nos fundamentos da Didática Geral, como pudemos avaliar nos
programas de ensino e nos livros-texto indicados.
Como a atividade de formar professores era ainda principiante, havia uma luta por
espaço entre profissionais de diferentes áreas que queriam se estabelecer como
professores acadêmicos e ser reconhecidos como tais. Nesse sentido é que a área
educacional também entra na luta por um espaço. Os professores da área começam a
buscar sua especialização e sua inserção no meio acadêmico.
Experiências como a da professora Martha Dantas, que foi estudar fora do país,
começou a ser frequente em vista da falta de uma literatura nacional e da falta de
qualificação profissional dos docentes da disciplina. Seria natural para um país em que
nunca se havia pensado, de fato, na formação de seus professores que se começasse a
pensá-la a partir de algum momento. É chegada a hora de se refletir como formar o
professor de Matemática e, para isso, a busca pelo novo se torna algo constante para
muitos educadores matemáticos brasileiros.
A incorporação das práticas que deram identidade a essa disciplina, com a criação
de programas de ensino e livros-texto, colaboraram para a institucionalização de uma
disciplina que ganhava uma nova abordagem, enfatizando uma dimensão pragmática da
Didática Especial: a Prática de Ensino de Matemática.
Foi em busca da constituição de um campo de conhecimentos com características
específicas que teve inicio o processo de institucionalização. A criação de uma área de
pesquisa – a Educação Matemática que começou a se constituir no Brasil a partir das
décadas de 1950 e 1960 – bem como o desenvolvimento de pesquisas nos programas de
pós-graduação – a partir da década de 1970 – contribuíram para a institucionalização da
Prática de Ensino de Matemática como disciplina pedagógica dos cursos de formação de
professores.
A mudança da Didática Especial para a Prática de Ensino, ocorrida nos currículos
nos anos 1960, representou não apenas uma mudança na sua nomenclatura, mas
principalmente uma transformação na concepção de formação de professores. Essa nova
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nomenclatura acompanhou a ideia de incorporar, nos cursos de formação de
professores, um trabalho intimamente ligado aos Colégios de Aplicação.
A formação docente passou por duas fases: a primeira, com a aprovação do
Decreto-lei nº 9.053/46, que obrigou as Faculdades de Filosofia a criarem Colégios de
Aplicação para atender os licenciandos na formação prática docente. O segundo
momento foi marcado pelo Parecer 292/62 que desobrigou as Faculdades de Filosofia
desse compromisso pelo fato de nem todas possuírem um Colégio de Aplicação –
dificultando o estágio dos licenciandos – e facilitando que esses estágios fossem
realizados em escolas da comunidade. Nessa fase de implantação dos Colégios de
Aplicação, houve um forte desejo de que tais instituições trouxessem qualidade à
educação por meio do movimento de renovação do ensino. De certa forma, essa
qualidade que se fazia presente nos Colégios de Aplicação gerou, consequentemente,
uma distancia entre eles e as escolas da comunidade, que não dispunham dos mesmos
recursos. Seria praticamente impossível reproduzir o mesmo tipo de ensino –
apresentado nos Colégios de Aplicação – nas escolas da comunidade.
Entretanto, de acordo com Chervel (1990), essas mudanças podem representar
certa instabilidade para a própria disciplina, já que uma:
[...] disciplina escolar é constituída por uma combinação, em proporções variáveis,
conforme o caso, de vários constituintes: um ensino de exposição, os exercícios, as
práticas de incitação e de motivação e um aparelho docimológico, os quais, em cada
estado da disciplina, funcionam evidentemente em estreita colaboração, do mesmo modo
que cada um deles está, à sua maneira, em ligação direta com as finalidades. (p. 207)

Portanto, Chervel (1990) admite que, para constituir-se como disciplina, é
necessário que haja uma combinação entre vários fatores: exercícios, conteúdos e
motivação. Tendo como objetivo maior a formação do professor, a disciplina Didática
Especial/Prática de Ensino não apresentava conteúdos definidos nem exercícios
preestabelecidos que o licenciando devesse cumprir.
O caráter de instabilidade marca a história dessa disciplina, o que pode contribuir
para sua fragilidade. A disciplina nasceu nos cursos de licenciatura como Didática
Especial, mudando posteriormente para Prática de Ensino. Posteriormente, em algumas
instituições formadoras de professores, como a USP e a UNICAMP, a mesma disciplina
apresentou-se nos currículos com uma nova rubrica: Metodologia de Ensino de
Matemática. Nessa nova abordagem, a disciplina fundamenta-se na valorização de uma
multiplicidade de saberes que seriam necessários à formação docente. Da fragilidade,
passamos a uma pluralidade e a uma apropriação de características de disciplinas de
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pós-graduação com firme ligação com a pesquisa. Mesmo onde a disciplina aparece
com o nome Prática de Ensino, como na UNESP-Rio Claro, é reconhecida a
importância da formação docente e sua natureza, sendo incorporados conhecimentos
advindos do desenvolvimento dessa compreensão e da pesquisa educacional. Isto
significa que, ligado a uma mudança de terminologia, o essencial é a mudança de
significado, a transformação da prática docente.
Fiorentini (2004) afirma que essa abordagem se configura como um terceiro eixo
na formação do professor, conforme a terminologia de Shulman:
Lee Shulman publicou, em 1986, um artigo que se tornaria referência mundial sobre
conhecimentos docentes e que é uma ideia precursora dessa concepção de matemática
escolar. Ao criticar a ênfase dicotômica presente na formação/seleção de professores em
torno de dois eixos tradicionais (conhecimento específico e conhecimento pedagógico),
Shulman (1986) introduz um terceiro eixo (conhecimento do conteúdo no ensino), o qual
compreende: conhecimento sobre a matéria a ser ensinada; conhecimento didático da
matéria; e conhecimento curricular da matéria. O terceiro eixo configura-se, assim, no
principal eixo da formação dos saberes da docência, pois interliga de forma intencional o
saber matemático e os saberes didático-pedagógicos, incluindo aí também o sentido
educativo/formativo subjacente à prática escolar que acontece ao ensinar e aprender esses
conteúdos. (p. 14)

Essa última versão da disciplina como ponte entre dois aspectos estabelecidos –
conteúdos específicos de um lado, e matérias pedagógicas de outro – incorpora a
perspectiva de que a formação do professor deve acontecer na medida em que se
fornece ao licenciando instrumentos para desenvolver práticas de pesquisa, para a
constituição de sua autonomia na seleção/produção de seus próprios materiais didáticos,
e na caracterização do professor como reflexivo.
Esse último processo foi marcado pela incorporação de resultados, tendências,
linguagens e concepções da área de pesquisa intitulada Educação Matemática. Como
afirma Oliveira (1996):
- a visível tendência de transformação de uma Didática prescritiva da década de
70 em uma Didática mais conceitual na década de 90;
- um processo progressivo de construção de um conteúdo próprio da área,
ensaiando uma linguagem também própria, construídos no interior da pesquisa na
mesma área, no Brasil, e divulgadas em obras reconhecidas e legitimadas pela
comunidade científica. (Oliveira, 1996, p. 20)

Enquanto a prática de ensino volta-se para o fazer e para as técnicas de ensinar, a
disciplina Metodologia de Ensino volta-se para uma fundamentação teórico-prática de
caráter amplo, configurando um curso aberto.
O fato de uma disciplina do curso de Licenciatura em Matemática estar voltada
para essa formação ampla do professor, trouxe, a partir dos anos 1990, o efeito de um
aumento de abrangência, tanto nos tópicos relacionados nos programas quanto na
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bibliografia sugerida, tornando-a uma disciplina com maior densidade teórica, com
possibilidades de uma maior fundamentação da prática pedagógica. Tornando-se mais
conceitual, a disciplina torna-se, também, mais ligada aos temas da pesquisa em
Educação Matemática, lembrando menos suas origens pragmáticas da Escola Normal.
O processo de disciplinarização da Metodologia de Ensino de Matemática tem
percorrido um trajeto semelhante ao da área de pesquisa em Educação Matemática.
Como esta, ela tem apresentado características de pluralidade de saberes, constituindose em uma disciplina interdisciplinar.
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ENTREVISTA
Entrevistada: Profa. Dra. Amélia Domingues de Castro
(ex-professora da disciplina Metodologia do Ensino de História / FEUSP)
Período: 1941 a 1976 (FE-USP)
Data da entrevista: 24 de abril de 2007

Como foi sua formação escolar? Onde estudou e em que período?
Eu fiz o curso secundário (ginasial, de 5 anos) no Instituto de Educação Caetano
de Campos. E quando eu terminei em 1937, a Faculdade de Filosofia era “recémnascida” porque foi fundada em 1934. Havia um interesse muito grande em ter alunos, e
a Faculdade permitiu que se fizesse exame direto sem ter os dois anos do curso colegial
que eram exigidos para você fazer o exame para o curso superior. Então, muitas
pessoas, assim como eu, entraram diretamente. Fizeram 5 anos de ginásio e depois
fizeram a faculdade. Veja que não éramos muito amadurecidos. E aí entrei no curso de
Geografia e História. Eu tive a felicidade de ser aluna do Instituto de Educação e tive
excelentes professores.

Por que decidiu fazer Licenciatura?
Eu tinha uma grande fascinação por História. Eu tive uma professora, dona Branca
de Canto e Melo. As aulas dela eram assim: como se abrisse um horizonte. Para mim, a
História tem de tudo. Ela aceita todas as variedades da vida humana. Eu sempre gostei
muitíssimo de História, e unida à Geografia, fica muito mais interessante. Dona Branca
de Canto e Melo foi minha professora no Instituto de Educação e era uma senhora muito
culta, muito interessante, muito exigente também, mas era uma excelente professora!
Pensava em fazer o curso de Magistério porque eu tinha muito interesse pelo ensino.
Primeiro eu tinha pensado em ser professora primária porque, na época, era o comum.
Mas de repente me abriram aquelas perspectivas, eu pensei: “Vou ser professora de
ginásio! Que coisa ótima!” E a perspectiva feminina, na época, era muito limitada. A
Faculdade de Direito era muito difícil – que era uma possibilidade para mim por
questões de família – acho que eu me sentiria muito perdida por estar entre tantos
homens, pois [a Faculdade de Direito] era muito masculina.
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Tive a felicidade de ter aqueles ótimos professores franceses. O professor [Jean]
Gagé, de História; o professor Pierre Monbeig, de Geografia, e outros que eram
professores de outras áreas, como o professor Mangüé, o professor Bastide, a gente
também assistia algumas conferências. O que aconteceu com a minha turma foi um
choque cultural porque nos saímos de São Paulo nos anos 1930, ainda muito
provinciano. Era uma cidade que tinha bonde, a gente andava a pé, ia pra casa sozinha
de noite e não acontecia nada... Você tinha um São Paulo provinciano e, de repente,
você saltou para o crescimento de áreas como História, Geografia do mundo e
trabalhadas com professores muito mais vivenciados e conhecedores do que nós.
Em que período a senhora cursou a licenciatura na Faculdade de Filosofia?
Foi de 1938 a 1940. Eram três anos de curso mais um ano de licenciatura. Mas não
se esqueça de que nós estávamos em anos de guerra. Em 1939 rompeu a II Guerra
Mundial. Os professores franceses tiveram grandes problemas. Eles queriam ir (voltar).
Mas eles foram coagidos pelo governo francês a ficarem aqui. O governo francês não
permitiu porque eles seriam representantes culturais da França.
Mas faltavam muitos professores. O professor Eurípedes (?), que depois foi diretor
da Faculdade. Ele era oficial de reserva. Então nós tivemos muitas falhas na Faculdade
e, de certo modo, isso apressou a formação e nos deu vagas, porque no último ano da
faculdade, eu já estava praticamente contratada para ficar trabalhando lá. Dei aulas para
os candidatos ao vestibular, pois o grêmio da faculdade fazia isso.
Eu fiz o ginásio e a faculdade no mesmo tempo em que hoje se termina a escola
média. Na faculdade eu ingressei com 17 anos. Éramos muito jovens! Com 20, 21 anos,
eu estava trabalhando na Faculdade.
Quem foram os professores do curso de Didática?
Eu tive um professor, Onofre de Arruda Penteado Junior. Assim como os outros
professores dos cursos de licenciatura da Faculdade de Filosofia, ele era por concurso
do Instituto de Educação Caetano de Campos. O Instituto de Educação fazia concursos e
concursos muito sérios! E como o professor Onofre, vieram dona Noemi Silveira
Rudolfer, o professor Fernando de Azevedo, o professor Roldão Lopes de Barros,
Milton Rodrigues. Essa era a equipe do curso de Didática. É curioso que a Didática
dava nome ao curso: curso de Didática. Mas tínhamos Psicologia, Biologia Educacional
(que era dada por biólogos). Essa disciplina não era por um professor especial, um
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pedagogo... Então, nós tínhamos uma transposição para o nível superior, de professores
que eram concursados no nível médio, mas um nível médio elevado, porque eles davam
os cursos de aperfeiçoamento no Instituto de Educação. O Instituto de Educação sempre
liderou esse movimento aqui em São Paulo. Dona Noemi Silveira tinha um Laboratório
de Psicologia que foi visitado pelo Henri Wallon. Esses professores foram os
fundadores da área pedagógica, do que veio a ser o curso de Pedagogia depois. Foram
os formadores daqueles que se encarregaram de levar adiante o curso de Pedagogia.
O professor Onofre tinha defendido tese no Instituto de Educação como os outros.
Então, esses professores foram transpostos para a Faculdade [de Filosofia] sem fazer um
novo concurso. A parte pedagógica, de início, recebia certas “reservas” porque achavam
que isso era coisa de professor primário. Como se professor primário não fosse a coisa
mais importante, a peça mais importante do sistema de ensino! O professor primário é
quem faz a base, desperta a energia dos alunos, desperta a capacidade! Era o “primo
pobre” da Faculdade de Filosofia! Aos poucos foi conquistando seu lugar porque foi
tendo grandes figuras no curso de Pedagogia e nos cursos de Didática para as
licenciaturas. Os cursos [pedagógicos] não eram mal vistos: eles eram vistos como coisa
menor, uma área não muito importante na Faculdade. O importante seria você ter a
Filosofia, ou a Matemática, e não o ensino da Matemática. Ou você ter a Geologia e
suas pesquisas, ou mesmo a Geografia, com os professores franceses que iniciaram suas
pesquisas. Eles achavam mais importante a Geografia do que propriamente o ensino da
Geografia. Aos poucos foram conquistando seu lugar!
Como começou a lecionar a disciplina de Metodologia de Ensino? Como foi
feito o convite para lecionar na Usp?
Eu comecei a lecionar na USP em 1941. Eu fui convidada pelo professor Onofre
porque eu tive muito boas notas. Ele era professor de Didática Geral, mas a Didática
Geral comandava toda a área. E o professor Alfredo Gomes, de Didática de História,
tinha sido convocado para a guerra. Ele foi quem me precedeu no ensino de História.
Ele foi convocado para a guerra e depois nem voltou, nem se interessou mais. E eu
fiquei com a Didática de História e Geografia porque, naquela época, a gente fazia
qualquer papel. Não tinha professores. Eu me lembro quando me entregaram a Didática
das Ciências e eu padeci muito. Passava quatro horas de manhã estudando para dar a
aula de uma hora. Trabalhei outra Didática, mas foi nesses primeiros anos quando ainda
não tinha docente especializado.
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Que outras Didáticas a senhora lecionou?
Eu me lembro da Didática das Ciências que me fizeram penar muito. Mas é uma
área muito bonita e eu encontrei muito boa literatura já na época. Mas com Matemática
eu nunca me meti [risos].
Ao mesmo tempo em que lecionava na USP, a senhora também lecionava em
escolas?
Eu lecionei em ginásio, no Caetano de Campos, que ficava no Bexiga. Eu lecionei
na 1ª série ginasial. E eu achava que não era sopa, não! Era difícil porque o programa de
1ª série ginasial, para crianças de 11 anos, compreendia a antiguidade oriental: sírios,
babilônios, persas... Não era fácil motivar o interesse.
Como foi sendo composto o corpo docente das Didáticas Especiais?
Nessa época, ainda não existia um sistema de cursos de pós-graduação, mas a
Faculdade de Filosofia já tinha uma tradição de fazer doutorados, sem mestrado, sem
curso. E assim, em 1950, eu fiz o meu doutorado sobre ensino de História. E outros
também fizeram. Nas outras áreas, você tinha mais ou menos a mesma coisa. Nós
tínhamos a Revista de Pedagogia e mantivemos por dez anos na cadeira de Didática. O
professor Onofre foi reunindo um grupo de pessoas capazes. Nós tivemos pessoas à
altura do professor Scipione Di Pierrô Neto que morreu infelizmente há pouco tempo. O
professor Scipione foi um grande professor de Matemática, um grande criador, porque
ele criava o seu conteúdo...
E agora eu me lembrei de um detalhe extremamente importante. Logo que nós
estávamos na Faculdade, nós começamos a ver a necessidade tremenda de ter um
colégio de aplicação. Estava na lei que devia haver um colégio de aplicação. No início
nós levávamos os alunos para estagiar no Caetano de Campos. Muita briga eu tive com
a diretora da Escola Caetano de Campos porque eu levava os alunos para estagiarem lá,
com licença da diretora, mas ela achava que dispersavam... Ninguém entendia! Por isso
eu digo que o estágio teve sempre problemas. É algo tão necessário... Veja que nós
temos aí 40 anos de problemas ou mais! Nós tínhamos necessidade de um colégio de
aplicação. Foi uma luta para conseguirmos um colégio de aplicação. Eu me lembrei de
falar do Scipione porque ele foi um dos pioneiros ao implantar um tipo de ensino de
Matemática diferente no Colégio de Aplicação. A idéia do Colégio de Aplicação é que
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os alunos iriam lá fazer a prática de ensino, aplicar aquilo que aprenderam. Não era uma
escola modelo, e a gente não queria essa idéia. Era uma escola experimental. O
professor Onofre achava que essa era uma idéia que vinha de fora. Ele defendia isso na
base do Instituto Jean Jacques Rousseau. Esse instituto, que foi fundado na
Universidade de Genebra, entre outros por Piaget, era um instituto de pesquisas
pedagógicas, um lugar em que se fazia a aplicação das teorias e se verificava o resultado
da aplicação das teorias. Era essa idéia que ele achava que eram os colégios de
aplicação.
Eu acho que todos aqueles que passaram por lá ficaram, de algum modo,
modificados. Tanto aqueles que ensinaram e aqueles que aprenderam lá.
O Colégio de Aplicação foi criado em 1957. Nesse ano nós conseguimos que a
Secretaria de Educação nos cedesse um colégio, que seria dirigido por nós, uma direção
colegiada entre os professores da área de educação, sob a égide do professor de
Didática, que era o mais interessado. Ali nós fizemos muitos concursos. Os concursos
eram feitos entre os professores da rede estadual para que eles viessem para o colégio de
aplicação. Assim foi com o professor Scipione, assim foi a professora Myriam
Krasilchik (que foi diretora da faculdade), a professora Ana Maria Pessoa de Carvalho.
Só viriam para o colégio de aplicação que já era da rede estadual de ensino. Foram
pessoas que se destacaram, fizeram carreiras belíssimas. Então a nossa luta pelo Colégio
de Aplicação foi muito grande. Mantivemos o colégio por dez anos.
Onde eram as instalações do Colégio de Aplicação?
Eles nos cederam um colégio bastante precário, na Rua Gabriel dos Santos Trinta.
Hoje ainda é um colégio, mas acho que não é mais da rede. O colégio tinha um pátio
muito pequeno. O que essa equipe de professores de lá conseguiu foi extraordinário! Foi
a época em que descobrimos o interesse por Jean Piaget, da psicologia construtivista,
nós fazíamos reuniões com os professores para debater as idéias novas. Na minha área,
tivemos a professora Silvia Magaldi, que se destacou muito. Fez toda aquela parte do
programa do Telecurso 2º grau, do Roberto Marinho. Na coordenadoria do curso
experimental, tínhamos Julieta Ribeiro Leite, que era uma pessoa que já tinha
trabalhado em escolas experimentais e nos trouxe uma onda de renovação. Eu gosto
muito de lembrar daquele período! Foi um período muito estimulante! Nós começamos
a ter em São Paulo um grande movimento de renovação de escolas. Por outro lado, nós
descobrimos essa psicologia e a pedagogia que se coadunava com ela, da turma de
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Genebra, Jean Piaget e os colaboradores de lá... Esses foram dez anos muito
proveitosos. O final do Colégio de Aplicação foi muito triste porque estávamos no
governo dos militares e houve um confronto. Talvez o pessoal de esquerda tenha
exagerado um pouco, fizeram uma greve no colégio, pararam o colégio... e os outros
exageraram mais um pouco ainda. E o colégio foi devolvido à Secretaria de Educação e
nós ficamos sem colégio. Ficamos mais um ano lá, mas ficamos sob observação, era um
constrangimento. Não era fácil!
Então, esses professores que lecionavam as Didáticas Especiais também eram
professores no Colégio de Aplicação?
A área das matérias pedagógicas – porque aí já não se chamava mais “curso de
didática” – se enriqueceu de pessoal e, principalmente, a Didática, porque como se tinha
professor de Matemática, professor de História, professor de Geografia, então se
chamava para trabalhar. Foi muito bom, foi agradabilíssima essa possibilidade de reunir
esse pessoal! E foi essa equipe que continuou na Faculdade de Educação, quando foi
organizada nessa época também (1970), quando houve o fim da “velha Filosofia” e a
dispersão de todos.
Os alunos das licenciaturas vinham fazer seus estágios no Colégio de Aplicação,
mas nós estávamos com problemas muito grandes. Eu me lembro que nós tínhamos
tantos alunos estagiários quanto os alunos no Colégio de Aplicação. Não era mais
possível! Era muito! Então, nós começamos a distribuir. Os alunos faziam uma parte do
estágio fora, depois iam pra lá, porque não era mais possível fazer todo o estágio lá.
Mas eles queriam fazer lá porque lá é que as coisas aconteciam.
Quando terminou o Colégio de Aplicação e o estágio teve que ser resolvido de
outra maneira, formou-se uma coordenadoria de estágio na Faculdade de Educação. Foi
até uma professora muito competente quem assumiu – com a ajuda do professor Laerte
Ramos de Carvalho – a professora Maria de Lourdes Chagas Carvalho, que teve que
distribuir pelas escolas. E nem todas as escolas recebia estagiários. Daí em diante, a
Faculdade de Educação tomou outros rumos muito interessantes que seria de trazer os
professores da rede para a Faculdade de Educação.
Em 1976, eu saí da Faculdade de Educação com 35 anos de trabalho, e fui lecionar
em Campinas, e fiquei 15 anos lá.
Como foi o trabalho na UNICAMP?
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Lá eu não trabalhei Didática. Eu fui assumindo aos poucos, na Faculdade de
Educação, o curso que seria psicopedagogia. De um lado, eu trabalhava Teorias de
Ensino; por outro lado, eu trabalhava Piaget e a Educação. Então, eu colocava uma
dessas teorias em foco. Mas eu também mostrava aos alunos a possibilidade de muitas.
Eu tive muitos orientandos que trabalhavam com teoria piagetiana, e eu comecei a me
voltar mais para essa área. Quando eu fui pra Campinas, eu só trabalhava lá com pósgraduação.
Outro professor que era do Colégio de Aplicação e estava até pouco tempo (e
ainda está), que se formou na Usp, é o Bernardo Issler, de Geografia. Ele também foi
um pioneiro. O “estudo do meio” do Bernardo Issler ficou clássico. A gente tinha uma
equipe excelente. Ele continuou na Faculdade de Educação, depois se aposentou, e acho
que ainda está dando aulas.
Como foi a instituição da Prática de Ensino nas licenciaturas (conforme
decreto n.9.092/46)? Como foi a mudança da “Didática Especial” para a “Prática
de Ensino”?
No interior da Faculdade, o conflito existia... Era um “conflito de limites”. Por que
até onde vai a Didática e onde começa a Prática de Ensino? Eu me lembro que nós
fazíamos aquelas reuniões de professores de Didática – e depois foram ficando muitos
professores. Muitos davam Didática, não era só eu. Eram três ou quatro professores que
davam a parte de Didática Geral e todos os que davam as especiais, que se tornavam as
Práticas de Ensino. Eram dois problemas: o primeiro é a questão do limite. Até que
ponto você vai trabalhar avaliação em Didática, ou nós já vamos trabalhar avaliação
especialmente para a nossa área? Porque a avaliação que você faz em Matemática é
diferente do que você faz em História. Então a gente tinha esse tipo de conflito. Então
você estuda uma teoria da prática? Então você estuda na faculdade? E os professores de
Didática Especial, que passaram para as Práticas de Ensino, diziam: “Mas eu preciso ter
aulas com esses alunos! Eu não posso soltar essa turma nas escolas! O que eles vão
fazer lá se não houver uma organização aqui?” A luta foi para conseguirmos aulas no
currículo. E muitos diziam: “O que vocês querem é teoria da prática!” E nós dizíamos:
“É isso mesmo! Teoria da prática!” Você não pode ter uma prática que seja por ensaio,
erro e acerto. Então nós começávamos a estudar a nossa área. Que tipo de matéria é
essa? O que é a Biologia? O que é a Geografia? O que é a Matemática? A gente tinha
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uma discussão muito grande com os alunos. E aí tinha que haver muito entrosamento
entre a parte geral e a parte especial. Se eu trabalhasse com eles as teorias de ensino –
Piaget, Skinner, condicionamento – você tinha que ver qual era a decorrência disso na
área específica.
Acho que no meio de tudo isso surgiu um novo fluxo de problemas muito
estimulante e difícil de resolver: era a parte das tecnologias de ensino. Esse novo fluxo
de problemas surgiu por volta de 1970 em que nós tivemos um grande congresso, o
“CONTECE”. Eram grandes congressos inovadores de tecnologia de educação. O
grande conflito aí era assim, brincando um pouquinho: morre a didática, levanta a
tecnologia da educação. A Didática é folclore, a tecnologia é o que surge! Era uma
grande expectativa em torno disso... Existia a instrução programada. Você estuda como
num teste de múltipla escolha. Se você acerta, você tem uma recompensa, aí você passa
adiante. É o que tinha de menos raciocínio. Nós tínhamos horror àquilo. Mas era o que
aparecia no começo das tecnologias. Agora é muito diferente. Agora você tem novos
instrumentos. Nos anos 1970, você começava a ter a televisão, mas a televisão ainda
era... não se tinha conteúdo.
Nos anos 1970, nós fomos ver uma escola modelo na Bahia. Naquela época, eu
estava no Conselho Estadual de Educação, nos convidaram para visitar a escola modelo
porque era avançadíssima porque tinha computador. E o que tinha dentro dos
computadores? Tinha esse tipo de prova de múltipla escolha. Era o grande avanço na
época. Aos poucos as duas facções foram se acomodando: foi progredindo muito a área
tecnológica e foi se abrindo, na parte de pesquisa didática, foi se abrindo um novo
campo muito importante, o ensino à distância. Nesse Brasil imenso, o ensino à distância
é uma necessidade! Você tem que chegar lá! Assim como a fala do professor não pode
ser exclusiva na sala de aula, o aparelho também não pode ser exclusivo para ensinar ao
aluno. Acho que essas coisas estão começando a se acomodar agora. Na Faculdade de
Educação havia a disciplina “Técnicas audiovisuais de educação” e ensinava-se
flanelógrafo. Estava-se começando a pensar em fotografia, em cinema educativo, que
foi uma grande esperança brasileira. E nós não temos até hoje!
Mas desde o começo da instalação das Didáticas [Especiais], já tínhamos o
estágio. Quando começamos ainda tínhamos uma facilidade com o Instituto de
Educação, e depois nós fomos expandindo isso. O que eu andei por aí nessas escolas
estaduais de São Paulo... Eu conhecia todas! São Paulo ainda era muito menor, era tudo
muito mais fácil. Tínhamos facilidades muito maiores. E o número de alunos também
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era pequeno. Então nós tivemos estágio desde o começo, mas com todas as dificuldades
sempre. O aluno ia para o estágio apenas para ver o professor dar aula, o professor não
deixava ele [o aluno] dar aula. Nós tínhamos que pedir “por favor” ao professor para
que o aluno desse uma aula e pedíamos que o professor avaliasse a aula.
A senhora saberia dizer quem trabalhava a Didática de matemática antes do
Scipione?
Eu não tenho idéia. Se você pegar os anuários da Faculdade, talvez você encontre.
Mas você tinha gente que dava aula de tudo...
Eu encontrei em anuários de 1950, da Faculdade de Filosofia, alguns nomes
de professores que lecionaram as Didáticas. Segundo os anuários, a profa. Berenice
Corrêa Gonçalves foi quem lecionou as Didáticas de Física e de Matemática. Era
isso mesmo?
Ah, talvez ela se encarregasse. Acho que ela era de Física. Ela morreu muito cedo.
Depois dela é que veio a Ana Maria [Pessoa de Carvalho] e de Biologia a Myriam
[Krasilchik].
A senhora saberia dizer se o prof. Onofre também trabalhou alguma Didática
Especial?
Na Faculdade, não. Embora ele tivesse um trabalho de Metodologia do Ensino de
Geografia, que foi a tese dele para ingressar no [Instituto de Educação] Caetano de
Campos. Mas ele só dava a Didática Geral mesmo.
E o Rafael Grisi?
Ele era assistente de Didática Geral. Lembro que ele Didática Especial de Ciências
Sociais.
Eu fiz entrevista com uma ex-aluna da licenciatura de 1948 e ela me disse que
foi aluna do Rafael Grisi de Didática da Matemática.
Ah, não diga! O Grisi era capaz de tudo! Mas era nessa época, que não tinha gente
especializada. Eu não sei se ele era formado em Pedagogia ou Ciências Sociais porque
ele dava Didática de Ciências Sociais. Tem um artigo meu em que eu digo que os
primeiros anos foram anos de “tateio”. Ficávamos tateando, desbravando, vendo o que
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era possível fazer. A realidade é que isso nunca tinha acontecido no Brasil, nunca
tínhamos tido matérias pedagógicas para formar o professor secundário.
Esse modelo de formação de professores foi baseado em algum modelo
estrangeiro?
A gente tem um precedente na França. A idéia de você ter a licença para lecionar e
depois você faz um exame, a idéia de que você precisa de uma credencial para ensinar
na escola média, dada pelo ensino superior, acho que é uma idéia da França. Mas eu não
sei se lá ele existiu assim. A questão era a seguinte: você tinha professores preparados
para ensinar no curso primário, mas daí em diante você tinha improvisados. Todos os
meus professores do curso ginasial eram professores improvisados. A minha professora
de História, dona Branca, era uma professora primária que tinha uma cultura
excepcional e que adorava História. Então, ela ensinava História. Eu tive um professor
de Geografia que era formado em Direito. Eu tive um professor que era médico, que
chamávamos de “doutor” e ele dava História Natural. Era pessoas interessadas! Tanto
que muitos deles, como o professor Aroldo Azevedo, vieram fazer o curso depois.
Doutor Aroldo era um professor de ginásio, muito considerado. Ele nunca tinha feito
curso nenhum de Geografia. Ele veio fazer o curso de Geografia depois que ele já era
professor. Era um colega que nós chamávamos de “doutor” Aroldo, com toda a
consideração.
A senhora, então, fazia as contratações dos professores das Didáticas
Especiais assim que assumiu a cadeira de Didática Geral?
Quando o professor Onofre adoeceu, eu assumi a Didática Geral.
E a senhora ficou com as duas Didáticas, a geral e a de História?
Não, eu fui passando para outras pessoas. Teve a Silvia Magaldi. Depois, a
Filosofia, eu passei para Clara Colotto... Depois eu fiz o curso de Filosofia. Dez anos
depois eu fiz o curso de Filosofia. Quando eu estava fazendo o doutorado, eu sentia
muita falta de Psicologia. Psicologia e Filosofia eram juntos, eram o mesmo curso. E
gostei muito da Filosofia, mas era Psicologia que eu queria. Uma coisa conflitante nas
matérias pedagógicas é: até onde vai a Psicologia da Aprendizagem e onde começa a
Didática? Nós falamos em ensino, eles falam em aprendizagem, mas o que a gente quer
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é que haja uma conseqüência do ensino para a aprendizagem. Então, você precisa
conhecer a aprendizagem. Foi um curso que me agradou muito!
Qual era a sua visão de ensino?
A nossa visão era o que se chamou de Escola Nova. Eu falo em “nossa” porque
era a visão do grupo de professores que se formou. Aquelas idéias eram o novo. Era o
que estava florescendo. Logo depois da Guerra, muita gente daqui foi para Sevrès, na
França, fazer estágio com Madame Hatinguais, uma professora da França que levou
avante a idéia que nós aqui adotamos: a idéia das escolas experimentais. A gente achava
isso importante. A gente não abria uma escola dizendo que isso é a verdade. A gente
abria uma escola, como o Colégio de Aplicação, e dizia: “Vamos experimentar!” O que
é uma experiência em Física, em Química, e o que é uma experiência pedagógica? É
completamente diferente! Não tem como você tratar alunos como você trata matéria
bruta. O conceito é outro. O conceito é você ter uma hipótese plausível, que te parece
certa, e acompanhar os resultados.
A nossa visão é a da Escola Nova, que levava a uma escola de experiências. Então
nós descobrimos esse “filão” do Piaget que nos interessou muito porque estava dentro
daquela idéia de liberdade, de permitir ao aluno uma experiência própria, de atividade.
Liberdade e atividade eram os princípios da Escola Nova. Talvez seja por isso que essas
escolas experimentais foram se desfigurando porque nós tínhamos que debater também
a atualidade. Não podíamos esconder o que acontecia na sociedade. E foram todas
extintas durante a Ditadura Militar.
A Escola Nova começou na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos um pouco,
mas principalmente na Europa. Foi se tornando um pouco exagerado! Chegou a
Summer Hill na Inglaterra, a base teórica de Summer Hill era Freud. Era uma escola
que, diríamos, não com liberdade, mas libertária. Era uma visão construtiva da
educação, de levar a criança a fazer alguma coisa.
Daí o nosso problema com a tecnologia. A tecnologia tendia a se prender muito à
Skinner, ao condicionamento. Isso dificulta porque, com a máquina, você não tem o
diálogo com o professor. As idéias que chegam hoje é que tem muita coisa que a
máquina faz muito melhor que o professor. A máquina faz coisa que a gente não faz,
mas dialogar com a criança... isso é o professor quem faz. Não tem jeito!
Qual era a sua visão de formação de professores?
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A formação de professores sempre se constituiu como um desafio. Eu costumava
dizer que quando eu estava conseguindo uma conversão, acabava o ano. Eu achava que
era uma conversão mesmo. Muitas vezes, o aluno entrava detestando a Didática, achava
que era um tempo perdido fazer estágio, não compreendendo o valor do estágio. Ele
tinha a idéia de que ele tinha que criticar o professor, e era difícil demolir essa idéia.
A minha visão de formação de professores é de que você precisa de tempo, você
precisa de envolvimento com o aluno, você precisa que ele se envolva com essa
realidade, você precisa ir até ela [escola]. Tem alunos que chegam lá e ficam
impermeáveis: o que acontece na classe, ele não quer saber. E tem outros que vão, que
conversam com os alunos... A dimensão social da escola é muito importante.
O que a senhora gostaria de acrescentar à entrevista?
Eu fico muito esperançosa nessas pesquisas que vocês estão fazendo. Se você não
conhece a origem do problema, você não está preparado para resolver esse problema. Se
você conhecer a origem desses problemas que nós temos agora, é uma coisa muito
importante.
Outra coisa que eu dizer é que, se o professor de Prática de Ensino tivesse boas
relações com os professores da sua área de origem, os alunos vinham mais ou menos
bem intencionados, gostando ou não de estudar a Didática Especial.
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Entrevistado: Prof. Dr. Antonio Carlos Carrera de Souza
(professor aposentado de Prática de Ensino de Matemática)
Licenciatura em Matemática – UNESP – Rio Claro (1989 a 2002)
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Como foi sua formação escolar? Onde estudou e em que período?
Eu sou de Santos (SP). Minha formação escolar foi a tradicional. A única
diferença que existe é o ensino médio que, na época, eu fiz Química Industrial até o
terceiro ano, não cheguei a completar o quarto ano. Não sou o químico industrial no
ensino médio, formado... Havia a possibilidade de, no terceiro ano, a gente fazer o
vestibular, e aí fui fazer faculdade. O ginásio foi comum. Eu comecei o ginásio em
1964, e o primário em 1960. Foi mais ou menos esse o período de estudos. E a
universidade eu comecei em 1968! Não! Tem um erro aí! Em 1965 eu me formei no
ginásio. Foi o grosso do golpe militar em Santos porque cassaram o general (?). Em
1961 eu comecei o ginásio. O primário foi um pouco antes, quatro anos antes disso. Foi
uma formação interessante porque o primário eu estudei numa escola do bairro. Eram só
duas professoras. Não era uma coisa escolar que nem hoje, era menos escolarizada no
sentido técnico da palavra como é hoje. Tinha uma professora de primeiro ano, e tinha
uma professora que dava aula para o segundo, terceiro e quarto anos, todo mundo junto.
Então, eram fileiras. Eu brinco muito porque passar de ano, para mim, no primário, era
mudar de fileira. Mudava de fileira para o segundo ano, terceiro, quarto... Mas foi uma
boa escola. Exigia bastante da gente. Um detalhe muito interessante é que essa
professora que dava aula do segundo ano até o quarto ano, ela gostava muito de
matemática. Então ela forçava muito na questão de resolução de problemas simples,
numérico ainda. Não era nenhuma grande coisa, não era nenhum Polya da vida... Era
sem papel, era sem poder fazer anotação, tudo tinha que ser cálculo mental. Meia hora,
todo dia, no final da aula, era isso: já tinha tido a aula de aritmética, matemática e tal,
mas a meia hora final, todo santo dia, era o cálculo mental. Isso foi no segundo, no
terceiro e no quarto ano primário. Isso me deu uma certa realidade para esse tipo de
coisa. E era muito interessante: quem sabia primeiro levantava a mão, e todo mundo
queria acertar primeiro. Esse tipo de coisa foi muito bom no primário. No ginásio eu
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tive péssimos professores de matemática. Péssimos talvez seja um elogio, mas péssimos
professores.
Em que sentido?
É gozado que os nomes vão mudando, mas na minha época chamava, de fato,
quinta, sexta, sétima e oitava séries, como hoje. Depois mudou para primeira, segunda,
terceira e quarta. Teve uma série de mudanças. Eu fiz o ginásio numa escola grande de
Santos, o Tarquínio Silva. O Tarquínio Silva deu origem a uma das universidades
particulares de Santos. Era uma escola grande: tinha ginásio, tinha colégio. Era uma
escola de porte, particular em Santos. A professora que dava aula na quinta, sexta e
sétima série... uma pergunta mais complicada pra ela ou algum porquê, sobre qualquer
coisa, ela não tinha a menor idéia do porque ela tinha que responder aquilo. Ela não
sabia e respondia isso com muita violência. Então, para colocar algum de castigo ou
brigar com alguém, faltava pouco. E geralmente esses alguns eram os que perguntavam.
Era péssimo! Na oitava série melhorou! Ela era formada em Pedagogia, não em
Matemática. Naquela época podia dar aula. Na oitava série melhorou porque a
professora era formada em Pedagogia, mas era interessada, bem moça. Era interessada
em Matemática, participava do movimento inicial da Matemática Moderna, tinha
ligações com o GEEM, era interessada e tal, mas havia um programa extremamente
fraco, do ponto de vista de uma oitava série convencional. O interessante em tudo isso é
que eu enfrentei o ginásio com alguma facilidade em matemática por causa do primário.
No colégio eu tive bons professores, tanto é que a gente viu o Bezerra do início ao fim,
o Bezerrão, aquele livro. O programa de terceiro ano era limite, derivada, chegamos a
pegar início de integral. Vimos tudo. Só não vimos função como se vê hoje. Se viu
função para trabalhar teoria dos limites, como se fosse cálculo mesmo. Mas no colégio,
a Química, ela forçava muito a matemática por conta de outras disciplinas. A Química
já é abstrata, e como você tinha que usar em tudo quanto era cálculo, você tinha que ter
margem de erro... o relatório era muito mais conta do que outra coisa, e muita
matemática. Teoria dos erros eu aprendi no segundo grau, no ensino médio, e na aula de
química, não foi na aula de matemática, não. Era um programa que, depois na
faculdade, eu não vi ninguém falar disso, nem de longe. Aí, quando eu fui fazer a
faculdade, teve um fato interessante. Eu tinha dezoito anos e eu tinha a opção de ir para
o exército (e não era uma boa opção naquela época) ou então entrar numa faculdade.
Normalmente eles dispensavam quem estava entrando numa faculdade. Então eu fui
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fazer o teste NPOR (?), e quem tinha o ensino médio completo, tinha que fazer o
NPOR. Mais ou menos eu fiz todas as bagunças que eu podia fazer naquele exame.
Entre outras, eu fiz desenho só de cruz, coisas do gênero, bem aloprado, e aí não fui
selecionado pelo NPOR, graças a Deus. Fiquei pra ser incorporado na tropa e aí, nessa
brincadeira, eu passei no vestibular de uma faculdade em Santos, a Universidade
Católica de Santos, que era a única faculdade que tinha na cidade. Era faculdade, não
era universidade. Era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E não tinha o curso de
Matemática, tinha o curso de Ciências, que era licenciatura curta. E depois, quando eu
fui fazer Matemática, o interessante é que o curso de licenciatura curta tinha 600 horas a
mais do que o curso de licenciatura plena. Era um curso excelente de Ciências. A gente
teve Filosofia em todo o curso, a gente teve Lógica, Matemática no curso inteiro de
Ciências. Teve Filosofia das Ciências. Teve uma série de disciplinas muito
interessantes, além de muita matemática. Tinha muita gente, assim como eu, que queria
fazer Matemática, não queria fazer Ciências, pois já tinha feito Química, sabia que
aquilo não era a minha praia.
Qual era a habilitação do curso de Ciências?
Foi um curso inventado, na época, por uma carência de professores no Nordeste e
tal, e algumas faculdades de São Paulo colocaram. A obrigatoriedade que veio um
pouco depois. A faculdade de Santos optou por ter estes cursos porque esse curso
gerava tanto professor de Ciências quanto professor de Matemática para o ensino
fundamental de quinta a oitava série. Eles não quiseram arriscar num curso de
Matemática porque achavam que não ia funcionar. E depois, em 1972, a gente
conseguiu reverter o quadro e aí fundou a Matemática. Eu estava formado, fiz um novo
vestibular. Eu fui da segunda turma de Ciências e fui da primeira turma de Matemática.
Não era aquele esquema que existe em algumas faculdades, em fazer dois anos de
Ciências e depois um de Matemática. Era um curso fechado mesmo de Ciências, de três
anos, e depois eu fiz três anos de Matemática.
A formação foi muito interessante. A formação enquanto educador se deu no curso
de Ciências. Lá a gente teve contato com educadores de primeira ordem, desde o
Almerindo (que o Vinício conhece) até a Rosa Dias, Maria Luiza... A gente teve contato
com uma certa nata.
Esses professores vinham de São Paulo para lecionar na faculdade?
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Não, não. Eram todos santistas. Moravam em Santos, mas estavam todos meio
escondidos. O nosso grupo – um grupo de quatro pessoas – fazia acontecer, já no curso
de Ciências, uma Semana de Matemática, só de Matemática. Na Semana da
Matemática, foi Jaci Monteiro, foi Oswaldo Sangiorgi – que não poderia deixar de ser,
foi a Lydia Lamparelli... Uma série de coisas nesse estilo eram feitas. Era muito bom!
Como era o grupo que organizava, a gente conseguia bater um papo com eles. Então,
minha formação se deu aí nesse curso de Ciências por conta de todas essas atividades.
E as disciplinas pedagógicas?
No curso de Ciências? Era uma tragédia! Era semelhante à matemática no ginásio.
As professoras tinham um medo terrível. Eram três professoras. Elas tinham um medo
terrível porque lidar com matemáticos e cientistas, então elas tinham medo. Poucas
sabiam a disciplina que ministravam. Só a professora de Psicologia é tinha algum
substrato. Na época, se dividia: Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia da
Educação. Na Educação, eram seis meses, e tinha toda a parte – digamos assim – de
cognição. Na Psicologia do Desenvolvimento, era uma questão do desenvolvimento
mesmo, de maturação do corpo humano, até chegar na questão cognitiva, e aí fechava o
primeiro semestre. Essa professora era a única que tinha formação. O restante tinha
formação, mas eu atribuo ao medo. Dava pra notar: elas entravam extremamente
apavoradas na classe. Ninguém batia em ninguém, era todo mundo bons estudantes. Se
alguém contestasse alguma coisa, elas não tinham fundamento para responder.
E no curso de Matemática, como foram as disciplinas pedagógicas?
Aconteceu a coisa mais gozada do mundo! Porque como ele foi posterior ao curso
de Ciências, nós dispensamos todas essas disciplinas. Eu fui um professor dando a vida
inteira a Prática de Ensino, sendo que em Ciências eu não tive Prática de Ensino. Não
teve fisicamente. Não teve Didática de Ciências. Teve uma Didática Geral. Nem
metodologia nem nada. Teve Administração Escolar (que era o nome na época para
estudar questões de Estrutura), teve aula de Didática Geral, e teve aula de Psicologia da
Aprendizagem e do Desenvolvimento. Agora, eu acho que eles esqueceram Prática de
Ensino e Estágio Supervisionado. Como era o primeiro curso, ficou de fora da grade
mesmo. Depois teve um monte de problemas por conta disso, o diploma atrasou quase
dois anos, era a primeira turma, teve reconhecimento de curso.
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Quando eu cheguei em Matemática, Didática eu dispensei porque não era Didática
Especial, era Didática Geral; Estrutura e Funcionamento eu dispensei por causa de
Administração Escolar; Psicologia eu dispensei... E o único que dava aula desde o
primeiro ano do curso de Ciências era eu. Então, quando nós chegamos no último ano
de Matemática, eu já tinha uma experiência de seis anos como professor de matemática.
Eu tinha muitos colegas que davam aulas misturadas – ciências, matemática... Eu era o
único que tinha ficado o tempo todo só com matemática. Dei algumas aulas de ciências,
mas acidentais. Aí eu fui convidado pra ser o professor da turma porque não tinha.
Então, como ficava muito feio ser chamado de professor, eles me chamavam de
monitor. Eles me pagaram uma bolsa que equivalia ao salário das aulas, e eu fui o
primeiro professor de Prática de Ensino que eu tive. Era um negócio estranho. Eu estava
no último ano do curso de Matemática. Esse curso foi durante o ano de 1975. Eu me
formei em Matemática em 1975.
Quando eles me convidaram pra dar Prática de Ensino, veio a coordenadora de
Prática de Ensino porque lá era uma disciplina que era dada junto com estágio, mas
como prática educativa mesmo. Ela me chamou no setor de estágio para conversar com
ela. Eu até achei que era porque eu tinha pedido uma dispensa parcial pelo tempo de
aula. E quando eu cheguei lá, estavam duas ex-professoras minhas do curso de Ciências
e duas do curso de Matemática (a Maria Lucia, a Rosa, a Maria Luiza...). Aí me
apresentaram para a Maria Luiza como sendo o nome que elas indicavam para trabalhar
com a parte de ensino em matemática em 1975, e seria para dar o curso para a minha
classe. Quando eu me formei, a diretora me chamou e me contratou via carteira
profissional, tudo direitinho, e eu fiquei lá até 1989, dando Prática de Ensino e outras
disciplinas também. Eu saí de lá e fiz o concurso aqui [em Rio Claro].
Além de lecionar na Universidade Católica de Santos, o senhor também
lecionou em outras universidades?
Enquanto eu trabalhava lá – você deve saber do esquema das faculdades
particulares, é um esquema de horista – quanto ao curso de Prática de Ensino você não
pode dizer que tem muitas aulas se não tiver muitas turmas. Então eu fiquei dando aula
no estado como professor efetivo na rede estadual, que era muito vantajoso porque os
meus alunos eu podia encaminhar para as escolas, tinham outros professores, eu
conversava. Eu não queria que os alunos fizessem estágio comigo por conta... Os alunos
até insistiam, mas ia ficar uma enrolação, meio complicado. É bom fazer com outro. Era
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uma coisa assim: eu trabalhava no estado, eventualmente, extremamente eventualmente,
eu dava aula em alguma escola particular, mas nunca superior a seis, sete aulas. Eu
mantinha uma jornada integral no estado. As minhas aulas na faculdade se
concentravam na sexta à noite e sábado o dia inteiro. Então, nessa conjuntura, eu tinha a
semana para trabalhar tanto a parte de estágio com os meus alunos como trabalhar como
professor efetivo de matemática. Quando eu vim pra cá [Rio Claro], eu me exonerei do
estado em 1989.
Como surgiu essa proposta? Como foi o seu ingresso aqui na UNESP?
Foi muito interessante, mas ao mesmo tempo, oriundo de uma situação não muito
legal. Eu era presidente da Associação dos Docentes, nós estávamos no meio de uma
greve violentíssima. Eu estava completamente estressado, estava comandando uma
greve, e uma das faculdades que a São Leopoldo – que era uma sociedade que mantinha
a Faculdade de Filosofia, que tinha faculdade de Direito. Então pra você segurar uma
faculdade de Direito em greve, já naquela época previu quão difícil era. No meio dessa
greve – que durou dois meses, e nós conseguimos o aumento pedido, foi a única vez que
isso ocorreu – uma colega levou o Diário Oficial. E me disse: “Olha, depois desse
banho que você vê que nada dá certo, tem um concurso para Prática de Ensino em Rio
Claro, só que as inscrições encerram na sexta”. E ela me mostrou o jornal na quartafeira. Aí passei a organizar os documentos. A inscrição não era por internet (que não
havia na época), não era por correio, não era por nada, tive que vir correndo aqui e
entregar... porque eu tinha dois dias para isso. O exame era no início de junho ou início
de julho, não me lembro direito quando era o exame. Eu sei que eram três dias. Quem
estava concorrendo no exame era eu, a Célia Carolino e mais uma colega minha, a
Maria Cândida, da Unicamp, que tinha feito mestrado comigo.
Então, quando você veio tentar o concurso em Rio Claro, você já era mestre?
Já era mestre e estava cursando o doutorado. Eu fiz o mestrado e o doutorado na
Unicamp. Eu entrei no doutorado em 1987. Eu fiz o doutorado com o Dr. Lafayette de
Moraes, tanto o mestrado quanto o doutorado. O doutorado foi por obra total dele, eu
não queria fazer o doutorado. Na Universidade Católica de Santos, não interessava em
nada o doutorado. E fazer pesquisa era uma coisa atrapalhadíssima naquele contexto. E
eu falei pra ele: “Lafayette, não dá!” E ele me falava isso no final do mestrado. E ele
me telefonou um determinado dia, dizendo que ainda ia ocorrer a seleção. A minha
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defesa do mestrado ia ser dia 11 de dezembro, a seleção era 30 de novembro, e a
inscrição era em setembro ou outubro. Ele me telefonou e falou: “Olha, já te inscrevi!”
E eu falei: “Como me inscreveu?!” E ele disse: “Já te inscrevi no doutorado. Eu tinha
seus documentos aqui do mestrado. Eles não iam usar mais. Só está faltando você
trazer o seu projeto”. Aí eu fiquei numa situação complicada de chegar e falar pra ele:
“Não, não vou me inscrever!” Mas calha com isso que eu passo na seleção do
doutorado e aí vou defender o mestrado. Não era uma situação, na época, muito comum.
Defendo o mestrado depois, já sabendo que estou aprovado para o doutorado. Foi um
negócio assim que bagunçou um pouco a cabeça. Saber no dia 30 de novembro que eu
estava aprovado no doutorado, mas que não estava porque eu tinha um exame no dia 11
de dezembro, e que, se de repente eu não fosse aprovado, podia bagunçar tudo. E acaba
aí a formação.
Só pra terminar, o meu mestrado eu fiz numa tentativa de compreender a história
da matemática, como ela se movia. Era muito menos histórico – no sentido tradicional
do termo – e muito mais uma busca de tentar compreender como se davam os
procedimentos dentro da história da matemática. Foi uma dissertação que eu gostei de
fazer. E o doutorado já foi alguma coisa – que todo mundo, na época, tentava no início
dos anos 1990 – alguma aproximação entre Vigotsky e Piaget. E me serviu para
concluir que os dois eram água e óleo, quer dizer, não dava para misturar de jeito
nenhum. O meu doutorado foi isso, mas logo em seguida eu fui fazer pesquisa ligada a
materiais didáticos para ensino de matemática com o viés da educação ambiental. Meu
grupo do departamento de matemática tinha muito forte a questão ambiental, era um
grupo bem forte e que me chamou a atenção logo. E como eu tinha formação em
Ciências, eu tinha uma experiência muito interessante porque, na Universidade Católica,
além de ser professor de Prática de Ensino esse tempo todo, eu dei quatro anos de
Cálculo para Biologia. Então, eu já tinha algum conhecimento de como a Matemática se
move na Biologia. Aí eu fiquei trabalhando com isso até, aproximadamente, 95, 96, por
aí. Depois eu entrei na pesquisa-ação como objeto de investigação, e dos anos 2000 para
cá estou cuidando da parte de história oral. A História Oral chegou pra mim meio por
conta da memória e meio por conta da educação ambiental, estudando patrimônio, o que
a questão ambiental afeta patrimônio. Eu cheguei na história oral com essa coisa da
memória, por um lado, mas pela questão ambiental, por um livro fabuloso que é
“Paisagem e Memória” do Simon Schama. Aí juntou as coisas na cabeça e eu parti para
a história oral. E estou nela até hoje.
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E ainda hoje o senhor continua como professor na pós em Rio Claro?
Eu estou como voluntário na pós desde... Eu me separei da pós por dois anos
porque eu estive em Bauru tentando criar uma pós em educação que não saiu, junto com
a Maria Bicudo e um outro povo da Unicamp (o Aquiles, o Silvio Gallo). A gente
estava tentando lá numa faculdade lá que queria, e então eu me afastei, mudei de
faculdade. Aí, em 2005, quando eu já tinha voltado – não gostei da volta à escola
particular, foi um negócio meio... me incomodou bastante – aí eu cheguei aqui [Rio
Claro], a Miriam era coordenadora. Deu duas semanas, ela me telefonou e me perguntou
se eu não estava com vontade de assumir de novo a pós-graduação.
Que disciplina o senhor trabalha agora?
Eu trabalho “Dimensões psico-sociais, culturais e políticas da educação
matemática”. É um nome bonito, né? Mas é um curso maravilhoso! A gente entra em
cada uma dessas questões: na questão cultural, na questão psicanalítica, na questão
política, na questão histórica. É um curso que dá margem a tudo. E trabalho com a outra
disciplina que é “Cotidiano, memória e história oral”. Essa disciplina é dada de dois em
dois anos, igualzinho à Dimensões. A disciplina Dimensões tem alguma coisa assim:
quando eu comecei na pós, como professor, ela repetida todos os anos até 2003. Em
2003, foi o primeiro ano dessa disciplina de História Oral. E História Oral, você sabe,
sofre uma resistência no movimento da Educação Matemática, extremamente alto em
função das pessoas já existentes, mais antigas no movimento. De aluno – que está
começando pós-graduação – muito pelo contrário. É o tipo de área que eles procuram à
beça. O Vicente está sempre com seis orientandos, eu estou sempre com seis
orientandos, o Viana está sempre com seis orientandos, e não tem jeito de diminuir isso.
E sempre tem gente que fica bravo porque fica de fora. Mas minha formação é essa, eu
não teria muita coisa para te acrescentar. Em termos profissionais, eu fui me formando
ao longo das experiências das salas de aula.
Antes da entrevista, o senhor falou sobre o Dante que também foi professor
na Unesp. O senhor chegou a ter contato com ele ao chegar aqui em Rio Claro?
Quando eu cheguei aqui, ele era vereador. E foi naquele período, era um período
complicado em que eles queriam ajustar eleições para presidente, deputado, prefeito e
tal, e eram dois anos a mais de mandato para os vereadores. Ao invés de quatro, eles
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fizeram seis anos de mandato. Então, nesses seis primeiros anos, eu participei com o
Dante em uma banca. Foi o contato que eu tive com ele. Porque ele estava afastado da
universidade para ser vereador, e aí se aposentou porque completou o tempo, e ele
continuava na pós só com um ou dois orientandos que estavam terminando. E num
desses, eu fui na banca porque ele me convidou. Ele continuou na pós naquele contrato
de terminar as orientações. Ele não continuou como voluntário, ele só terminou as
orientações que já tinha enquanto professor regular. Provavelmente, ele já estava com
outras coisas na cabeça: livros, trabalhar junto com professor, trabalhar em secretaria,
política... Estava com muita coisa, então...
Então, vamos falar um pouco da disciplina. Como o senhor pegou a disciplina
quando começou a trabalhar? Como estava a disciplina quando o senhor chegou
aqui? A disciplina já tinha um programa? O senhor foi modificando?
Tinha uma ementa e, no primeiro ano, em 89, eu não tinha a menor experiência
em universidade estadual, a menor! Então, cumpri aquela ementa em 89, com todas as
falhas que eu via na ementa. Eu procurava colocar coisas que não estavam na ementa,
mas sempre a mais. O que estava na ementa eram cumpridas. Aí, quando houve a sessão
de planejamento do departamento de educação – porque aí deu para conversar com
outros professores – vários pediram várias coisas, e eu também pedi para que pudesse
mudar tudo aquilo. O chefe do departamento falou que não tinha problema. Se houvesse
mudança desde a ementa até o programa, que eu fizesse. Passaria pelo conselho, pela
congregação. Fiz, fui aprovado e, em 90, eu comecei uma experiência realmente minha
em Prática de Ensino. Em 89 eu terminei o ano conforme mandava o figurino aqui. O
que diferenciava o que estava na ementa aqui e o que eu fazia em Santos? Em Santos,
eu tinha, na Prática de Ensino, uma preocupação de conteúdo matemático junto com
qualquer conteúdo ligado à educação matemática. Eu não fazia nada solto. Então tinha
muito conteúdo matemático na aula de Prática de Ensino, e tinha muito conteúdo de
metodologia, de procedimento. Aqui só existia a parte de procedimentos. Era uma
cadeira para alguém da didática dar, e da didática geral, porque eram procedimentos do
professor na sala. Não havia nenhuma discussão, e havia muita coisa de primeira a
quarta séries. Isso, aliás, era uma característica geral de Rio Claro: muita coisa de
primeira a quarta. E foi uma das belas confusões que eu tive que comprar porque o
pessoal da Didática do meu departamento não entendia porque eu estava cancelando
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conteúdos de primeira a quarta. Deixava uma coisa muito rápida e ia logo para quinta a
oitava. Eles queriam que eu ficasse só naquilo.
Nessa época, a Prática de Ensino estava vinculada ao Departamento de
Educação, e não mais ao Departamento de Matemática?
Não mais, não mais. Quando eu cheguei já era vinculado ao departamento de
educação.
Mas antes ela era vinculada ao Departamento de Matemática?
Antes, na época pré-1987. Até 86, 87, a Prática de Ensino era ligada ao
Departamento de Matemática.
Por que houve essa mudança?
Essa mudança acontece na Ditadura Militar. Rio Claro sempre foi, destinada pelo
estado, no projeto da Unesp, para ser a parte de pesquisa da Unesp, não necessariamente
na formação de professor ou de cientista social. Pesquisa entendida como pesquisa dura.
A Geologia, a Matemática, e a própria Biologia eram centrais. Não tinha Educação
Física, não tinha Educação. Geografia era uma Geografia teorética, muito ligada à
matemática. Aí o governador do estado decide que o curso de Ciências Sociais e o curso
de Educação antigo, é questionável em muitas coisas. Então, uma das decisões foi:
vamos reorganizar isso. É muita bagunça ter um departamento de educação em Rio
Claro e um departamento de educação a 100 km em Araraquara. Ter Matemática em
Araraquara e ter Matemática em Rio Claro. E com isso eles levaram toda a parte de
Ciências Humanas, inclusive Educação, para a Unesp de Araraquara. Toda a parte de
exatas, inclusive o Rui Madsen e tantos outros da Matemática, vieram para o
Departamento de Matemática. A gente vai estudar isso se houver possibilidade e com
um pouco mais de detalhe. Eu sei assim... o grosso da história, mas esse trânsito, eu
profundamente não mexi nele. Agora, tem uma aluna que é candidata ao fazer o
doutorado – já fez mestrado comigo – e o projeto dela, se for aceito, vai mexer nisso. Aí
a gente vai ter alguns dados a mais. E isso só foi refeito – ficaram alguns professores
aqui porque a licenciatura ainda continuou – mas ficaram que tipo de professores?
Ficaram os professores de Didática para dar aula em todos os cursos de licenciatura.
Mas não tinha departamento, eles ficavam em um curso. Então, por exemplo, a profa.
Cecília Micotti, que dava Didática em todos os cursos, ela ficava no IB [Instituto de
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Biociências], locada no curso de Biologia. Eles tinham que dar uma destinação para o
cargo dela, ela era titular, ia fazer o quê?
E como ficaram as Práticas de Ensino?
Então, as Práticas de Ensino, nesse contexto, foi o período em que elas passaram
de 74 ou 75 (essa data eu não tenho precisa) até 87, elas passaram para os
departamentos dos conteúdos de origem. Aí, o Dante deu aula, o Geraldo Peres deu aula
de Prática de Ensino. Ficou uma professora de Psicologia e outra de Didática, e elas não
tinham como trabalhar essas disciplinas, ainda mais Prática de Ensino.
Durante o tempo em que o senhor trabalhou na Unesp, o senhor trabalhou só
com a licenciatura em Matemática ou trabalhou também com a Pedagogia?
Só com a licenciatura. Na Pedagogia eu dava disciplina optativa. Eram cursos de
metodologia da matemática voltados à primeira a quarta série. Isso porque havia uma
reclamação muito forte por parte dos professores. Tinha um curso de Introdução à
Matemática na Pedagogia, mas com a Pedagogia da noite, os cursos sempre calhavam –
nem sempre, teve uma ou outra vez que o Rômulo foi professor, o Serginho foi
professor – mas eles calhavam geralmente naquele professor da Matemática que estava
meio mal no departamento, ninguém queria dar aula à noite. Então teve ano desse curso
de Introdução à Matemática no curso de Pedagogia ter sido um curso de lógica para a
consistência. Imagina a maluquice!
Mas não havia uma metodologia de ensino na Pedagogia?
Havia uma metodologia de ensino de primeira a quarta dada por pedagogos. Nada
contra pedagogos, mas era uma experiência da época em que esses pedagogos tinham
sido professores primários e eles não sabiam minimamente algumas outras coisas. Aí eu
oferecia – não com muita regularidade, a cada dois anos, não era obrigatório nem nada,
era optativa – eu colocava lá naquele ano um título ligado à educação matemática de
primeira a quarta, pré-escola e coisas do gênero. Esse período foi um período assim
mais do GPA (grupo de pesquisa-ação). Eu trabalhei com o Baldino, e o pessoal da
Pedagogia adorava vir trabalhar no sábado. Ao contrário de muita gente, eles tinham
aula até sexta à noite, e eu oferecia a optativa no sábado de manhã. Aí eles vinham e, de
acordo com o que eles queriam, o curso no GPA acontecia meio em forma de pesquisa
mesmo. Então, era um curso que não tinha uma programação. Era exatamente o que o
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grupo queria. Teve o grupo de origami, teve o grupo de inclusão. Isso daí foi em 99.
Existiam cinco meninas da Pedagogia que trabalhavam com classes especiais – o nome
dado na época, crianças com deficiência da parte mental – então como fazer para dar
aula de matemática para eles? E elas tinham que dar aula de matemática para eles. E o
interessante desse período é que todo ano eu oferecia e teve muita gente fazendo três
anos e pedindo no final do ano para que fosse dada novamente: “Ah, troca de nome no
ano que vem!” Então, eu só trocava de nome e o programa se decidia no decorrer no
curso. Teve gente que fez três optativas comigo, estudou comigo um ano e meio, mais
por conta do GPA do que por qualquer organização que existisse.
E você trabalhou mais ou menos quanto tempo com a Pedagogia?
Acho que foi de 1997 a 2001. Em 2001 eu dei uma parada com o GPA porque eu
estava bem cansado já. Então, você imagina, de 1997 a 2001, trabalhando nos dois
semestres, oferecendo a disciplina no primeiro semestre e no segundo, foi um período
de altas descobertas. Trabalhamos muito com creche, fizemos levantamento de músicas,
fizemos levantamento de histórias, fizemos levantamento de brincadeiras... e tem mais
uma coisa que não me vem à memória. E isso porque algumas professoras vinham com
essas idéias. Então, teve um ano que as músicas infantis é que funcionavam para a
matemática. Aí entrava a prefeitura no meio, aí era um rolo. Eu acabava dando aula a
semana inteira. Ao final, a gente levantou um caderninho, bem humilde, caderninho
xerocado pela prefeitura, que deu a xerox gratuita, ditado por uma das alunas, com a
seleção das músicas, das brincadeiras, dos jogos (que eu tinha esquecido antes) e das
histórias. Isso ficou nas mãos de cada professora de pré-escola e de primeira a quarta
séries aqui em Rio Claro. E foi construído nesse período com as professoras. Isso foi um
trabalho legal do GPA e que eu gostei demais de trabalhar. Era muito ligado à
metodologia, mas as coisas eram escolhidas também para ver se não havia um problema
matemático errado naquelas músicas.
Você saberia dizer nomes de pedagogos que trabalharam a disciplina de
Metodologia de Ensino com a Pedagogia?
Tem uma professora que está na PUC de São Paulo, se não me falha a memória,
ela deve estar com o grupo do Valente. O nome dela é Laurizete Ferragut. Ela trabalhou
bastante tempo com Prática de Ensino na Pedagogia, e nessa prática tinha a metodologia
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que ela também dava. Não sei mais se tem alguma que dê, mas acho que a Laurizete vai
te informar bem isso.
O grosso do meu trabalho aqui foi na Matemática.
O que você me diz sobre conteúdos e metodologia que você adotou a partir de
1990, que foi quando você realmente trabalhou um programa seu?
A gente tentava fazer uma experiência a cada ano, sempre visando um tema
central que os alunos escolhiam dentro do que se tinha nacionalmente ou, então, de
início, estadualmente, que eram as propostas curriculares de 1992 pra frente, e depois,
quando vieram os PCN’s, os PCN’s. Então, os alunos escolhiam do 1º grau os assuntos
que eles tinham dificuldades. Então, como as classes não eram muito grandes, no
máximo vinte, a gente estudava quatro assuntos do 1º grau. Isso durante uma média de
três meses. Estudava como aquele conteúdo se colocava, a importância dele dentro da
matemática, aí eles preparavam toda a intervenção deles na escola em cima desse
material que eles tinham buscado. Aí valia a pesquisa na internet, valia a pesquisa em
livros didáticos, e eles preparavam o material. E os outros dois meses que sobravam do
curso, eles trabalhavam numa sala do 1º grau que tivesse aquele conteúdo. Era o estágio
deles.
E a disciplina era um semestre só?
Não, eram dois semestres. No primeiro semestre, eu trabalhava 1º grau. Isso foi
até 1998. Em 1998, eu introduzi outra mudança. Até 1998, eu trabalhava 1º grau (ensino
fundamental) no primeiro semestre, em Prática I, e no segundo semestre eu trabalhava o
2º grau, no mesmo esquema: escolhe um assunto, vamos trabalhar o assunto. Então,
precisava de muita questão escolar pra muita questão matemática dentro da aula de
Prática de Ensino. E depois, eles íam na escola e aplicavam. Teve trabalhos que ficaram
marcados pela qualidade fora do normal. Me parece que [os trabalhos] estão todos com
a Arlete, pois eu deixei com ela para ela ter uma idéia. Pois eram trabalhos que
envolviam não só conteúdos, atividades e o que aconteceu na escola. Como eu
trabalhava com pesquisa-ação, a idéia era transformar o estágio numa pesquisa-ação. Eu
tenho uma proposta, vou colocar essa proposta em ação para ver o que funcionava, o
que não funcionava, o que tinha que ser mexido. E a gente tinha um grupão na sala de
aula que realmente escutava cada grupo, dava sugestão, e aí por diante. A partir de um
determinado tempo – acho que foi em 99 – eles comentaram [sobre] a carga horária do
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curso de Prática de Ensino, e nós fizemos uma divisão assim: o aluno ficaria seis horas
na escola, semanalmente, o ano inteiro, contando três horas para o ensino fundamental,
e três horas para o ensino médio, podendo ser em escolas diferentes. Mas ele
acompanharia desde o planejamento até o conselho de classe. Então, ele fica com o
professor, ajuda no trabalho em grupo, ajuda a corrigir prova e discute a nota com o
professor, ajuda a preparar a caderneta. Quando ele já tivesse feito esses três passos, ele
assume a intervenção, e depois ele vê o resultado dessa intervenção na continuação do
curso. Aí ficou uma coisa muito legal porque o aluno acompanhava todo o processo
escolar e ficava na escola um aninho, ou em duas escolas muitas vezes.
Quem fazia o contato inicial com essas escolas?
Eu tinha uma moeda de troca muito alta: eu oferecia os cursos do GPA para os
professores da rede. Então, a nossa ligação com os professores da rede, aqui em Rio
Claro, inicialmente foi meio complicada porque eu era de fora, mas no final foi muito
boa, exatamente por conta do grupo de pesquisa-ação. Eles viam o aluno aparecer lá
com uma coisa completamente nova. E aí a gente colocava: “Sábado de manhã, se você
quiser...” E tinha vagas para professores do estado no curso, e eles sabiam que tinha
todo semestre. Então, ele podia ir no semestre que ele queria. Do ensino médio, a gente
não teve nenhum, mas do ensino fundamental, a gente teve vários professores. E isso
facilitava muito o trabalho do estágio, na negociação das horas e tal. Mas eu ia primeiro
na escola com os alunos, negociava lá com o diretor, com o professor até ficar tudo ok,
até eles começarem as atividades de observação e participação. Eu ficava no comando
dos conteúdos trabalhando aqui na faculdade, e o grupão é quem gerenciava tudo.
Funcionou muito bem! Funcionou muito bem!
O senhor guarda programas dessa época?
Deve ter no departamento. Programa era aquela coisa de computador. Eu tenho
alguns em arquivos. Se você quiser, eu te mando os arquivos.
O senhor chegava a mudar a cada semestre, a cada ano?
Não. Eu mudei uma vez. Aí eu aprendi que era um esforço danado mandar pra
chefia do departamento e pra não sei quem mais... Se existe uma coisa aqui na
universidade é: ninguém pergunta nunca que tipo de coisa você está fazendo na sala de
aula. No máximo, eles querem saber da presença do aluno. No máximo!
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Mas o departamento cobrava semestralmente, anualmente?
Eles pediam revisão. Você podia dizer que estava de acordo com aquele programa
ou não. Se você não estivesse, teria que fazer um novo. Se você estivesse de acordo,
ficava aquele valendo. Como o meu mudava todo ano – porque dependia do tema que
eles escolhiam – era besteira querer mudar. Eles queriam que eu fizesse isso – e isso era
feito antes de começar as aulas, em fevereiro. Em fevereiro, eu não tinha a menor noção
do que ia acontecer em março. Eu podia supor que eles iam escolher logaritmos e, sei lá,
eles podiam escolher análise combinatória. Então, eu ia, de qualquer jeito, fraudar um
documento. Então, aquele que já tinha sido aprovado e que era bem generalista, e dava
pra fazer o que a gente tinha como objetivo maior.
Qual era a sua visão de ensino e de ensino de matemática na época em que
você lecionou?
Eu não sei se eu vou poder te responder porque... a minha proposta em termos de
trabalho com os alunos é exatamente uma coisa de que não existe possibilidade de se
trabalhar com alunos se não for por um aspecto colaborativo de trabalhar com grupos,
com oficinas, com coisas desse estilo, no dia-a-dia de aula deles, e tendo o material que
se adapte àquele grupo. Então, eram duas frentes de trabalho bem fortes: primeiro, uma
idéia de quebra daquela figura do professor transmissor de conhecimento – que é o
modelo que chegava para mim muito forte na matemática – e depois quebrar a idéia do
livro didático hegemônico. Esses foram os dois pilares, ou seja, o material didático só
tem sentido na medida em que ele faz sentido para aquele fulano que vai aprender com
aquele material. Não existe, a priori, um material que faça sentido feito por alguém que
não conhece aquela classe e tal. Isso era muito forte no curso!
Na visão de matemática, em particular, eu tenho umas colocações assim: eu
sempre procurava colocar o caminho muito mais pela possibilidade de você analisar o
erro e construir o acerto, e muito mais pela idéia matemática, com correntes
matemáticas, do intuicionismo matemático do que outra coisa. Muita gente confundia
isso porque no intuicionismo, a palavra construção tem um significado, entendia-se isso
como construtivismo, e você tinha que quebrar. Mas a idéia era meio que por aí. Sempre
combater aquele professor que chega cheio de verdades na aula tradicional, e ter um
professor disposto a discutir e construir a matemática daquele grupo no sentido
intuicionista do termo. No sentido mesmo de que matemática não é nenhuma escadinha,
a matemática é uma coisa em que você está dando uma coisa aqui no programa e, de
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repente, você vira pra lá completamente. Formar esse tipo de professor era o objetivo. E
visão de ensino é sempre aquela visão que todo mundo diz, pessimista, porque enquanto
a gente acreditou naquela educação que ia reformar o mundo, em termos de Brasil,
através do movimento pioneiro da escola nova, e todo mundo dizia: “Ah, vai dar certo,
vai dar certo!” Vai dar certo porque era uma minoria que estava lá. Se pegar a minoria
de novo, vai dar certo. O grande problema é que a escola está no meio de uma
sociedade. Hoje em dia a gente vê que tudo o que acontece na sociedade – violência,
fraude – acontece na escola. Mas não é porque a escola repete o que está na sociedade: é
porque, simplesmente, ela é uma dos pedaços da sociedade tanto quanto um night club,
tanto quanto um restaurante, tanto quanto um clube de futebol. Ela está ali. E a partir
daí, não dá pra dizer: “Olha, pela educação a gente transforma o mundo!” Isso, para
mim, é uma frase sem sentido. Como é também, sem sentido, a idéia repetida, quando
os políticos não têm o que fazer: “Vamos fazer investimento pesado, forte na educação
porque aí a gente melhora! Não há melhora sem educação!” Acho que o Brasil ainda
tem muitas questões para chegar nesse patamar. E o pior é que hoje em dia nós vivemos
no pior dos mundos, dentro das escolas. Os alunos não sabem porque vão nas escolas,
mas eles sabem que indo na escola eles têm uma merenda. Tá certo? E pra isso, eles têm
que agüentar algumas pessoas chatas. Eles sabem também agredir qualquer um, pois
não vai acontecer nada. O professor, por sua vez, também sabe que ninguém está lá
porque quer aprender e também não tem que estimular ninguém pra isso. E, em quinto
lugar, a gente tem um grupo que forma a cada ano sem saber, muitas vezes, coisas
mínimas. Há pouco tempo, eu visitei um grupo de oitava série por conta de um aluno
que estava falando que estava ruim demais, ruim demais, ruim demais... E eu falei pra
ele: “Eu vou ver o que está ruim demais aí na sua turma!” Depois de cinco minutos, eu
pedi para um aluno qualquer – só para verificar, eu tinha levado um jornal, tinha um
gráfico, uma tabela, um texto – e dei pra ele e pedi que lesse em voz alta ou então
escreve no papel o que você acha. Ele não conseguia ler em voz alta – que era a
primeira tentativa e a mais fácil. Ele não conseguiu ler, isso na oitava série, no rico
interior paulista, cercado por universidades. Não conseguiu ler, e interpretar nem se fala.
É uma coisa que eu não consigo conceber! Como que a gente consegue enganar? Tinha
um colega da Psicologia, lá de Santos, que falava, e eu, hoje em dia, tomei pra mim: a
situação do professor no ensino fundamental e no ensino médio – porque na
universidade as coisas se põem de forma diferente – isso está trazendo uma cultura que
eu não sei para onde vai nos levar. Não que eu queira cobranças, reprovações ou
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qualquer outra coisa. Esse modelo está com uma falência total à vista. Em São José do
Rio Preto, queimam o cabelo de uma professora, um isqueiro passando por trás. Em
outra cidade, dão duas “voadoras” em uma professora que fica sem os dentes. Em outra,
matam um professor. Essa violência vai entrando na sala de aula como vai entrando na
sociedade, mata-se mais gente na favela do Rio do que no Iraque, e fica tudo bem, né. A
gente não discute. Hoje em dia, a educação precisa de uma idéia muito, mas muito nova
no Brasil para existir. Pode dar o nome que quiser, mas educação não é.
Quanto a recursos didáticos, o que o senhor costumava trabalhar em sala de
aula?
Nós fazíamos desde a análise dos livros didáticos – análise gráfica, análise textual
–

encontrávamos vários erros, às vezes, sempre nas coleções dos livros que os

professores adotavam. Nunca era livro solto. Então, fulano vai fazer estágio com a
professora A; a professora A adota a coleção Z; aquele grupo vai trabalhar com esse
assunto o Z para estar por dentro. Então, essas coisas a gente fazia. Outro recurso era
filme, pouca coisa.
Que tipos de filme?
Bom, variava desde filme de origem psicanalítica mesmo – pegar qualquer um do
Bergman, por exemplo, desde “Morango Silvestre” até “Sonata de Outono” e discutir
com eles essa questão múltipla do professor – até filmes que não tinham nenhuma
estrutura para serem discutidos na Prática de Ensino, mas que eram discutidos por uma
orientação um pouco mais próxima do Foucault, que era o [Dual], por exemplo. A gente
via, assistia a questão da repressão, via a questão da reprodução, como funcionava, a
questão da punição, do “Vigiar e punir”. Como não ia ter tempo de colocar mais livro
nas mãos deles, a gente fazia a discussão, um dia tinha um filme lá. Durante um ano,
tinha uns quatro filmes, não tinha mais do que isso, não. E eles serviam tanto para a
parte do ensino fundamental quanto para a parte do ensino médio. Por exemplo, pegar o
“Morangos Silvestres” para discutir memória. Isso era importante mesmo para
implementar trabalhos dinâmicas de políticas ambientais, por exemplo. Outro recurso
que a gente utilizava muito era trabalhar meio que em conjunto. Eu digo “meio que”
porque nunca se trabalhou formalmente em conjunto. A professora Miriam [ ] tem um
grupo chamado Interlink que trabalha com a parte de computação nas escolas, e trabalha
com alunos da licenciatura que vão nos horários das HTP‘s dar cursos para professores
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que querem aprender a trabalhar com o computador. Então, às vezes, a gente encaixava
trabalhos comuns. Na escola em que o aluno trabalhava com aquele professor, acabava
virando estagiário daquele professor, e aí na aula já mostrava o que ele tinha falado no
curso. Então, teve algumas coisas muito legais feitas assim. O único recurso que eu não
consegui usar – e que foi uma descoberta do último ano, que eu costumo brincar – é
exatamente trabalhar com a internet, ao contrário do que a gente trabalha, muitas vezes,
mas trabalhar com seleção de sites. Isso nós fizemos durante dois meses com a última
turma. Funcionou! Nós fizemos com análise combinatória, com 1.200 ou 1.300 sites
que tinham naquela época, nós conseguimos analisar 300 – não mais do que isso – e dos
300, a gente indicava quatro. Então, eu acho que isso era um trabalho que poderia ser
feito pela universidade para estar indicando uma lista de sites para os professores retirar
material, atividades, nas matérias que eles tinham mais dificuldades. Isso foi um recurso
que, na época, era muito insipiente, foi no início do ano 2000. E não surgiu antes – foi
surgir só em 2002 – porque as condições materiais foram dadas. Já tinha computador na
escola, muitos tinham internet, mas não era comum ter internet, agora já está se
tornando comum ter internet. Então, era um recurso que a gente podia auxiliar o
professor. E fazíamos análise do conteúdo dos sites. Eu me lembro que o tema que a
gente trabalhou foi análise combinatória e o primeiro tópico que provava era se o site só
trazia fórmulas, ou então trazia história misturada com fórmulas só para disfarçar a
apresentação das fórmulas. Então, tinham coisas nesse estilo que a gente analisava. Dos
300 sites que a gente analisou, cada 10 ficavam com uma pessoa para analisar, e depois
eles vinham e expunham para a classe inteira. Não foi feito por todo mundo. Nem todo
mundo conseguiu analisar os 300. Isso não daria!
E a avaliação?
Sempre era o relatório final do estágio mais a compreensão teórica que aquilo
tinha trazido para ele. Parafraseando Nietzsche, “como eu me tornei o que sou hoje”
depois da experiência do site. Isso era o final. Esse relatório era um relatório que incluía
desde a chegada na escola, como era a classe, como era o relacionamento com o
professor, pontos teóricos que eles tinham conseguido perceber ligado com a Prática de
Ensino e o estágio. Esse era o relatório final. Por exemplo, no estágio a coisa era bem
simples, se ele cumpriu as horas... Se nós temos uma média de trinta semanas úteis para
a Prática de Ensino na escola, então eles tinham 180 horas só em escolas: 90 no 1º grau
e 90 no 2º grau, fora o trabalho na universidade, com mais 120 horas, mais ou menos
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por aí. Então, na ementa saiu alguma coisa de 180 horas, mas na realidade eles
trabalhavam minimamente 300 horas com a Prática de Ensino e o estágio.
O horário de estágio dos alunos era dentro do próprio horário de aulas?
Isso eu só consegui no final quando o departamento começou... porque foi muito
difícil essa relação com o departamento de matemática. Muito boa no sentido de que
ninguém me maltratou ou me discriminou por ser da educação, sempre me trataram com
diligência, agora o interessante é que os pedidos sempre esbarravam em algum entrave.
Nos dois últimos anos, eu deixei pronto – para quem viesse me substituir – a
distribuição na carga horária dos buracos para ir na escola. Porque a Prática de Ensino,
até o ano 2000, era fora da grade horária. Era oferecida regularmente no quarto ano, mas
era fora da grade horária. Só a Prática de Ensino na faculdade é que estava na grade
horária, a de estágio, não. E aí eu falei pra eles: “Vocês têm que colocar, o mais
diversificado possível, o horário da manhã, o horário da tarde, o horário da noite.
Primeiro, porque não atrapalha tanto vocês quanto para eles, porque ó vai facilitar. De
repente, eles acompanham o professor à noite, ou um professor à tarde, ou um
professor de manhã. Talvez a pessoa não tem tempo” Poucos alunos utilizaram isso no
meu tempo. Eles preferiam fazer no horário em que eles não tinham aula. Então, eles
estavam com dois buracos no horário, era ali que eles iam se encaixar.
Por que são os professores de Metodologia de Ensino da Matemática, aqui em
Rio Claro, são pedagogos?
Isso é uma coisa complicada daqui. Se a profa. Amélia Americano de Castro
viesse dar aulas aqui no departamento, ela jamais poderia dar de outra coisa, a não ser
Prática de Ensino de Geografia. O problema aqui é meio gozado! Não importa teus
artigos, tua experiência, teu doutorado, teu mestrado, e daí por diante. O que importa é a
sua formação. Aqui, por exemplo, no curso de Pedagogia, a única chance que eu teria de
entrar pela minha formação básica em Matemática, seria como professor de matemática,
indo pelo departamento de matemática, indo dar aula de Introdução à Matemática.
Como professor de Metodologia ou como professor de Didática Geral, ou coisas do
gênero, eu não teria a menor chance porque isso é coisa de pedagogo. Só pedagogo que
fazia. Não sei agora, mas acho que está igual. Você não vai encontrar ninguém que
trabalhe em Pedagogia com o curso oficial que não sendo Pedagogia. Só não são
pedagogos os professores que têm o nome da disciplina ligado ao departamento, que é o
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caso da Introdução à Matemática, que é uma disciplina do departamento de matemática.
Então, vem professor da Matemática. Eu podia dar aula na Pedagogia, com disciplina
optativa. Um professor da Biologia poderia oferecer Biologia Educacional. Ele poderia
dar esse curso. Biologia Educacional estava preso ao departamento de Biologia. E a
disciplina de Biologia e Saúde – ele poderia dar tranquilamente, já que ele dava
Biologia Educacional – era uma disciplina atribuída a pedagogo. É um negócio estranho
porque, de um lado, te limita e, de outro lado, não acrescenta nada de novo para os
alunos. É uma forma de você tratar a questão, e eles tratam dessa forma. O professor
que dá aula de Filosofia da Educação tem que ser um filósofo porque o nome da
disciplina é Filosofia da Educação. Não tem departamento de Filosofia em Rio Claro,
então fica alocado na Educação.
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ENTREVISTA
Professora: JUNIA BORGES BOTELHO
(ex-aluna da disciplina Didática da Matemática - 1948)
Data da entrevista: 07 de agosto de 2006
Qual a sua formação? Onde estudou e em que período?
Eu fiz o meu curso primário, na época, Grupo Escolar Marechal Floriano na Vila
Mariana. Lá eu estudei da 1ª a 4ª série, de 1934 a 1937. No final de 1937, foi feito um
concurso entre os formandos dos grupos escolares para formar uma classe de aplicação
para o trabalho dos formandos da Faculdade de Filosofia, do Setor de Educação. Foi o
primeiro curso de aplicação que houve. Então, foram selecionados 30 ou 40 alunos – eu
não me lembro bem – , formou-se então o 5º ano na Escola Caetano de Campos. E eu
fui uma das aprovadas neste concurso de admissão ao 5º ano. Este 5º ano foi notável,
notavelmente bem estruturado. Deixou muitas lembranças, tínhamos uma professora
para cada matéria, editávamos o jornalzinho, freqüentávamos a biblioteca, então sob a
direção de Iracema, uma bibliotecária que teve uma grande influência sobre todos os
alunos. Era um estímulo à leitura. Dona Iracema Silveira era irmã de dona Noemyr
Silveira. Deste grupo, praticamente todos prestaram o exame de admissão para o
Ginásio do Caetano de Campos. E fizemos lá os cinco anos do ginásio, tendo terminado
em 1942. Desta turma, uma porcentagem muito alta se dedicou ao magistério, sendo
que grande parte ao ensino superior, destacando-se Luiz Antonio Pitombo e outros.
Inúmeros se tornaram professores universitários. Foi uma turma privilegiada.
Terminado o curso colegial, eu fiz dois anos (o 2º e o 3º colegial) no Colégio
Batista Brasileiro, onde o meu pai era diretor. O meu pai era advogado, mas também
ensinou História e foi diretor do Colégio Batista por 17 anos. Esse curso colegial foi
também excelente, tendo o meu pai recrutado vários assistentes recém-formados para o
recém-criado curso colegial. Nós que terminamos a 5ª série, já tivemos a oportunidade
de entrar no 2º ano. Os alunos seguintes já fizeram os 3 anos do ensino colegial. Na
Escola Caetano de Campos, tive uma excelente professora de matemática formada pela
faculdade. Essa professora, dona Rosa Feldman, muito jovem, me despertou interesses
pela matemática. E eu fiquei certa desde o 2º ano do curso ginasial em estudar
matemática. Nessa época, enquanto eu fazia o ginásio no Caetano de Campos, meu pai
já era diretor e havia contratado uma excelente professora húngara para ensinar no curso
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colegial do Colégio Batista. Posteriormente, se tornou também minha professora no
curso colegial. Então, por prazer, eu vinha assistir as aulas dela, enquanto aluna da
Caetano de Campos, eu vinha assistir as aulas dela no Colégio Batista. A pedido dos
meus professores do Caetano de Campos, meu pai teve o grande ato de compreensão em
me deixar permanecer no Caetano de Campos, embora ele quisesse que eu estudasse no
colégio que ele dirigia. Solicitaram a minha permanência lá no curso do Caetano de
Campos. No fim de 1944, eu fiz um pequeno cursinho pré-vestibular dirigido pelo
professor italiano Pompeo Di Túlio, que preparava alunos para a Escola Politécnica. E
eu era aluna, a única entre os candidatos à Politécnica. Ele foi um excelente professor.
Ele dava matemática, e nós alunos contratamos um professor de física e um professor de
química, alugamos uma salinha, e lá tínhamos as nossas aulas. Em 1945, eu fiz o
vestibular, passaram cinco na época. Mas encontramos em 1945 uma turma de 40
alunos que tinha sido reprovada, pois no ano anterior o ingresso à universidade foi
aberto por causa da guerra. Mas os alunos não conseguiram acompanhar o curso e
foram 40 reprovados. Nós éramos uma pequena minoria dentro da classe. Bom, eu
gostei muito do curso de Matemática.
A senhora lembra dos professores que lecionaram no curso de Matemática?
Lembro. Meu primeiro professor de Análise foi Omar Catunda. Depois de
aposentado, ele se transferiu para a Bahia. Eu era muito amiga da assistente dele, a dona
Elza Gomide. Com o Dr. Omar Catunda, eu fiz a primeira prova, no primeiro ano, e ele
me deu 10. Então, era uma coisa meio sensacional porque ele era muito exigente. Tive
também o professor Edson Farah, que faleceu recentemente. Tive o professor Cândido
da Silva Dias, um professor muito bom também. O Jacy Monteiro também foi meu
professor.
E mulheres? Havia mulheres professoras também no curso de Matemática?
A dona Elza, a única professora. Ela fez o curso de Física, se formou e com 19
anos já era professora assistente do Dr. Catunda em Análise. E eu fui aluna dela, apesar
de termos praticamente a mesma idade. Eu fui aluna dela em 1945 e 1946. Na época,
havia o professor titular e seus assistentes. Os assistentes davam aulas de exercícios. Era
separado. Eu também cheguei a fazer isso. Futuramente, quando eu vim para a USP, eu
trabalhei com ela e eu também dava os exercícios. Tinham também os professores
estrangeiros: o Dieudonet, e outros que lecionavam em francês.
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E a senhora chegou a ter aulas com os professores Albanese, Fantappiè?
Não. A Faculdade foi formada em 1934, e eu entrei onze anos depois, em 1945.
Esses professores já tinham ido embora, mas eu tive professores de Física ainda dessa
primeira geração. De professora, eu só me lembro da Dona Elza, mas havia muitas
alunas no curso de Matemática. Na minha turma, havia muitas alunas. Entre os
formandos, havia 6 mulheres e 1 homem.
Por que decidiu fazer licenciatura em Matemática (antigo curso de
Didática)?
Eu não decidi. Era quase uma obrigação, uma necessidade para quem quisesse
lecionar. Era o meio de vida que eu tinha escolhido. Eu não tinha garantias de que seria
contratada pela universidade para lecionar – o que dispensaria essa licenciatura. Aliás,
quando eu terminei o curso, o professor me disse que gostaria que eu ficasse, mas que a
universidade não tinha vagas naquela época. Então, fiz licenciatura porque todos os
alunos fizeram. Não foi uma decisão: foi uma necessidade para quem quisesse lecionar
no magistério secundário. Se eu não fosse obrigada, provavelmente eu não teria feito o
curso. Se eu tivesse a opção de não fazer, eu certamente não teria feito. Mas eu não
tinha opção, já que eu precisava lecionar no magistério secundário. Para quem fosse
seguir carreira universitária, não havia essa exigência. A dona Elza, por exemplo, não
fez esse curso. Ela é bacharel em Física e não tem licenciatura. Mas certamente eu e
todos os meus colegas da Matemática, se não fôssemos obrigados, nós não faríamos o
curso. Se pudéssemos abandoná-lo, nós abandonaríamos porque nós não víamos grande
ganho na época, nas aulas que nos eram dadas.
E como era essa disciplina de Didática da Matemática? Qual a diferença
entre a Didática Geral e a Didática da Matemática?
Nós não tínhamos aulas de aplicação, aulas que fossem comentadas, depois
analisadas. Não houve nada disso. O professor de Didática da Matemática, Rafael Grisi,
nos pedia alguns trabalhos. Eu acho que havia um livro de Didática Geral, mas Didática
Especial não havia livros. A Didática da Matemática ainda era muito insipiente, muita
primária. Você já falou com o Osvaldo Sangiorgi. Ele é uma pessoa que poderia lhe
ajudar, pois ele publicou muitos livros na área de matemática.
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Terminado o curso em 1948, eu lecionei um pouquinho na Escola Caetano de
Campos, lecionei em Suzano, lecionei na Vila Maria (aqui em São Paulo), e depois fui
transferida para a Pompéia. O professor João Dias me convidou para eu ir para a Unesp
de Rio Claro, para lecionar na 1ª turma. Eu fui convidada para capacitar os professores
para a 1ª turma de matemática da Unesp. Isso foi no fim dos anos 1950. Isso foi
precisamente em meados de 1958, quando o professor João Dias, do Departamento de
Geografia da USP, foi convidado para ser o diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Rio Claro. Na época, ainda não era Unesp. Lá, ele decidiu criar os cursos de
Matemática, Física, História Natural, Geografia, e História. E ele foi ao departamento
de Matemática da USP pedir indicações de nomes para convidá-los para lecionar na
nova faculdade. E eu fui indicada pelo Dr. Catunda. O Dr. Catunda tinha um famoso
“caderno preto”, onde ele anotava dados sobre as pessoas que ele achava interessantes.
E o Dr. João Dias obteve então essa recomendação e me convidou para dar os cursos
prévios em 1958 para preparar os alunos para o primeiro vestibular. E eu fiquei até
dezembro de 1963. E depois, logo no primeiro ano da faculdade, em 1959, o professor
Nelson Onuchic, que era o chefe do departamento de Matemática – falecido também
recentemente – ele me convidou para assumir a cadeira de Álgebra. E eu fiquei
lecionando na cadeira de Álgebra, mas oficialmente eu era assistente do professor Mário
Tourasse Teixeira, esse professor cuja biografia está sendo objeto de pesquisa de
doutoramento de uma aluna de Rio Claro.
Em 1963, eu fui convidada para lecionar na USP, mas eu não quis abandonar os
meus alunos na metade do ano. Então, quando chegou em dezembro de 1963, eu pedi
demissão e vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, o professor Alexandre
Martins Rodrigues – que é um dos mais brilhantes matemáticos que já passou aqui por
São Paulo – ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e ele dava cursos de
matemática, e eu assisti alguns seminários. E eu então me integrei ao grupo de pesquisa
do professor Alexandre Martins Rodrigues. Com ele eu comecei o meu mestrado, pois
eu fiquei 10 anos lecionando no ensino secundário. Em 1967, ele foi convidado para dar
mais um curso na França, e ele queria levar algumas pessoas com as quais ele fazia
seminário aqui em São Paulo. E eu fui uma das escolhidas. Então, fomos para Grenoble.
Ficamos lá fazendo seminário. Eu tinha praticamente pronto um mestrado aqui, a minha
dissertação estava praticamente pronta aqui. E eu acabei fazendo outro mestrado com
ele também, um trabalho que foi proposto na França, um tema que tinha sido proposto
na França. Eu fiquei na USP até me aposentar.
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A senhora lembra de temas, conteúdos que eram trabalhados pelo professor
Rafael Grisi, na disciplina Didática da Matemática?
Deixa eu ver se eu me lembro... O curso não deixou marcas. Não foi um curso
como o de Psicologia, dado pela professora Noemyr Silveira. O professor Rafael Grisi
fazia umas preleções, não tinha um roteiro, não havia um livro, não existia material
escrito. Eu me lembro que havia uma discussão se o ensino da matemática realmente
ajudava no aprimoramento do pensamento lógico ou não, isso eu me lembro. Quer
dizer, se o aprendizado da matemática tinha influência sobre o aprimoramento do
raciocínio ou não.
Há várias pessoas na Matemática que se interessaram pelo ensino de matemática.
Eu assisti ocasionalmente uma coisa ou outra, mas eu me envolvi mesmo foi com a
pesquisa matemática. Eu tive um interesse inicial, fui nos Estados Unidos, fiz um
mestrado em ensino da matemática lá...
Como surgiu a oportunidade de fazer esse mestrado no exterior?
Na época, eu era professora secundária, concursada pelo Estado. Pois como eu lhe
disse, quando eu me formei, o professor Candido Dias me disse que não havia vagas na
universidade, só no futuro é que teria. Então, eu precisava ganhar a vida. Eu prestei o
concurso, passei no concurso. E o professor Antonio Gomide – pai da professora Elza
Gomide – ele era professor de matemática do Ginásio Estadual de São Paulo. Ele era
muito competente, tinha uma enorme facilidade com o cálculo mental. Ele foi
convidado para compor a banca do concurso quando eu prestei. De 1964 em diante, eu
me envolvi com os trabalhos do professor Alexandre Martins Rodrigues, e com ele
continuei. Fiz meu mestrado, meu doutorado. E no ano passado, eu fui à Polônia assistir
uma conferência do professor Alexandre Martins. Isso foi no interior da Polônia, num
castelo, dedicado apenas a seminários. Foi fantástico! O professor Alexandre fez uma
belíssima conferência, foi muito elogiado. Ele foi muito mais valorizado no exterior do
que no Brasil. Aqui sempre existe alguma rivalidade, uma pontinha de ciúme... Às
vezes, não há um bom entrosamento com o pessoal. Então, eu me conservo em contato
com ele.
E como foi essa experiência de fazer um mestrado em ensino de matemática
nos Estados Unidos?
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Eu tinha pouquíssimo dinheiro. Então, eu converti o meu salário em dólares e, por
conhecimentos pessoais do meu pai através do Colégio Batista, eu consegui uma bolsa
de estudos numa Universidade Batista do Texas. Não era a universidade que eu teria
escolhido se eu pudesse, mas na época não havia nada de CNPq, CAPES, nada de
agências. O professor Alexandre Martins Rodrigues foi para Chicago porque ele era de
uma família rica. Então, o pai dele financiou a ida dele. Aliás, o avô dele foi diretor da
Escola Politécnica. Então, eu fui para o Texas em 1953 e fiquei até meados de 1954.
Fiquei lá um ano e meio, pois nos seis meses finais, eu juntei um pouco de dinheiro e
fiquei seis meses em Nova York. Aí eu fui na Columbia University e fiz os cursos que
eu queria. Eu assisti alguns cursos de Didática da Matemática lá nessa universidade,
mas eram bem primários. Os cursos de matemática lá eu nem cheguei a fazer porque
eram muito inferiores aos de minha formação. Eu fiz curso de inglês porque eu estava
matriculada nos cursos deles, então eu poderia fazer. A professora de Didática Geral era
uma senhora muito idosa, com métodos praticamente superados. Ela queria que a gente
soubesse de cor uma série de coisas. Era tudo muito superado. Livros mesmo a gente
não tinha, mas a gente consultava o Mathematics Teacher que já existia. E eu tomei
conhecimento de algumas publicações quanto ao ensino de matemática, e até por algum
tempo eu assinei essas revistas. E o que eu utilizava mais eram esses materiais das
revistas. Eles tinham umas apostilas, mas não me acrescentou muita coisa não. A minha
vontade era fazer cursos de matemática mesmo, matemática pura. Agora, quando eu fui
para Nova York, eu resolvi fazer alguns cursos também de matemática. Aí, sim, teve
material, eles preparavam algum material didático. Foram mais interessantes os cursos
na Columbia University, pois eles davam os cursos incentivando o uso de materiais,
como, por exemplo, para ilustração de aulas de geometria. Havia livros como os do
Howard Fehr, isso tinha. Esse Howard Fehr era um homem muito influente, pois ele
dava uns seminários sobre ensino de matemática nos Estados Unidos.
Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu até voltei com mais vontade de me
dedicar ao ensino de matemática, e até me candidatei a lecionar Didática da Matemática
na PUC. Fui aceita, mas como eu sou protestante, na hora de assinar o contrato, eles não
me quiseram mais. Isso foi naquela época, acho que agora não aconteceria. Isso
aconteceu exatamente em 1956, há 50 anos atrás. Na hora de assinar o contrato, eles me
disseram que não tinham verba. Mas a última pergunta que eles me fizeram – depois
que já estava tudo certo – qual era a minha religião. Eu era batista, e falei que eu era
evangélica. Eles não disseram que não, mas quando fui assinar o contrato, eles disseram
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que verificaram que não tinham verba. Aí eu fiquei no ensino secundário. E eu procurei
ser uma boa professora secundária. Eu desconfio que eu fui uma boa professora
secundária! (risos...)
Qual a concepção de ensino que se tinha nessa época, e qual a concepção de
formação de professores?
Na minha época, dominava a idéia de que o essencial era conhecer profundamente
a matemática e gostar dela. Uma boa aula derivava normalmente desses dois fatores:
conhecer profundamente a matéria e gostar de dar aulas dela, principalmente conhecer a
matéria. Realmente, quando eu era aluna, não havia valorização nenhuma da Didática
da Matemática. Eu até tive um interesse diferenciado da maioria, mas sempre com um
certo pé atrás. Porque realmente não se valorizava muito esse estudo sobre ensino de
matemática, métodos de matemática... Se considerava que era um terreno muito
movediço, sujeito a modismos. E até nos Estados Unidos também havia esse
preconceito. Os matemáticos que não conseguiam sucesso na carreira profissional iam
fazer Didática da Matemática. Havia certamente essa idéia! Era considerada uma
disciplina menor. Não havia ninguém que se entusiasmasse com o curso de Didática.
Não era um curso respeitado. Agora, o curso de Psicologia se tornou respeitado.
Didática Geral e Didática Especial – como eu já lhe disse – nós assistíamos por
obrigação.
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ENTREVISTA
Entrevistado: Prof. Dr. Nilson José Machado
(Professor da disciplina Metodologia do Ensino de Matemática - Licenciatura em
Matemática) / FE-USP
Data da entrevista: 24 de abril de 2007
Como foi sua formação escolar? Onde estudou e em que período?
Eu fiz o ginásio no Colégio Militar do Recife (entre 1960 e 1963), fiz o [curso]
científico na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas-SP (de 1964 a 1966). Saí da
Escola Preparatória, vim para São Paulo, fiz vestibular para Engenharia no ITA. Aí fui
para o ITA e fiquei três anos (1967 a 1969). Abandonei o curso de Engenharia
Eletrônica no ITA no terceiro ano e vim fazer Matemática aqui na USP. Em 1971 eu
completei o curso de matemática aqui na USP.
O que te levou a optar pela licenciatura?
Apesar de minha trajetória, nunca tive nada a ver com a carreira militar. Meu pai
era faroleiro e nós vivemos muito tempo em locais bem afastados, inóspitos.
Praticamente, em 1957, 1958, 1959, nós ficamos sem estudar, no Maranhão, no Farol
das Preguiças, região hoje conhecida como Lençóis Maranhenses. Não havia escola.
Quando voltamos de lá, em abril de 1960, não havia vaga nas escolas o ano letivo já
havia começado, e estava abrindo o Colégio Militar do Recife que começou justamente
em abril de 1960. E como estava começando atrasado, pude inscrever-me. Foi uma
coisa meio compulsória e por acaso. Fiz o exame de admissão para o Colégio Militar.
Eram muitos candidatos. Entrei e fiquei lá, em um curso de alto nível. Depois eu vim
para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas porque eu queria vir estudar em
São Paulo e não tinha condições financeiras de vir de outra forma. Foi a maneira de vir
para São Paulo, com tudo de graça, porque, vindo do Colégio Militar para a Escola
Preparatória, era automática a transferência. Era um direito. Vim para a Escola
Preparatória e fiz os três anos do Colegial. Não fiz cursinho. Saí do Colegial, fiz
vestibular e entrei no ITA. Como já disse, nunca quis ser militar. Saí da Escola
Preparatória no último dia em que era permitido sair porque se saísse um dia depois
tinha que indenizar todo o exército. Então, fiquei até o último momento em que pude,
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saí, vim pra São Paulo e me virei aqui. Não tinha nenhuma certeza ou garantia de nada,
de passar ou não.
Eu queria ir para a área onde tinha Matemática, a Engenharia era o apelo, e fiquei
muito feliz lá no ITA. Só que eu acordei do sonho no terceiro ano. O ITA é uma escola
excelente de engenharia, mas com uma organização assim: os dois primeiros anos são
absolutamente básicos. Todas as disciplinas básicas são dadas nos dois primeiros anos.
Tem tudo de Matemática: Funções Analíticas, Equações Diferenciais... tudo tem nos
dois primeiros anos. Física, Química, curso de Inglês, curso de Lógica. Naquela época
só havia Eletrônica e Aeronáutica, e o curso de Mecânica estava começando no ITA.
Aeronáutica só ia quem tinha muito gosto por avião. Eu fui fazer Eletrônica. No terceiro
ano é que você cai na real porque as matérias eram todas assim: Ele01, Ele07, Ele18...
Tudo matéria de Eletrônica. Uma overdose! Aí você entra no curso profissional mesmo.
Esse afunilamento, esse aprofundamento, essa dedicação integral a uma coisa que era a
Eletrônica, isso realmente não me interessava. Nesse período eu já dava aulas. Dei aulas
no ginásio, aulas particulares. Lá no ITA eu dava aula no cursinho do centro acadêmico
(CASD – Centro Acadêmico Santos Dumont). Dava aula de Física, de Matemática.
Então decidi que queria ser professor. Eu podia ter ido fazer Matemática, Física,
Química (o curso do ITA era forte em Química), mas eu decidi que queria ser professor.
Fui para a Matemática porque eu gostava de Matemática, assim como eu gostava de
outras coisas. Mas eu tinha, naquela época, a intuição de que você poderia fazer
pesquisa, coisa séria, sem depender de equipamento, laboratório. Isso para mim era a
independência. Então vim para o IME.
E você ficou quanto tempo no IME?
Eu fiquei no final de 1969, 1970 e 1971. Já no segundo semestre de 1969 eu vinha
me deslocando para cá. Eu comecei a dar aula aqui em São Paulo e eu ficava viajando,
mas já ficava por aqui. E 1970 e 1971 foram os dois anos que eu fiz tudo quanto é
disciplina aí no IME.
E você conseguiu aproveitar disciplinas do ITA?
Consegui aproveitar os Cálculos, parte das Físicas, consegui aproveitar muitas
disciplinas básicas de lá. Porque lá tinha tudo quanto é matéria da Matemática. Por isso
eu fiz mais rápido o curso de Licenciatura. Naquela época não havia distinção entre
licenciatura e bacharelado. A gente entrava na Matemática e aos poucos ia escolhendo
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as matérias, e era comum a gente fazer as matérias da licenciatura, do bacharelado, de
tudo. E eu fiz muitas disciplinas do bacharelado. Mas no ano em que a gente se formou,
foi o primeiro ano em que o Instituto condicionou assim: “Só sai com um diploma! Não
pode fazer as duas coisas!” E a opção que eu fiz foi a licenciatura porque eu queria dar
aula. Eu me formei em 1971, e em 1972 fui contratado para dar aulas lá no IME.
Naquele ano a USP contratou uns dez formandos, entre eles vários ex-alunos da Poli,
que faziam Engenharia e se transferiram para o IME, terminaram o curso no IME, como
Verderesi, Reinaldo Salvitti, Raimundo Alencar, eu, o Antonio Machado. Então, acho
que foram uns dez que a USP contratou naquele ano. E em 1972 a gente estava dando
aula de Cálculo na Poli. Eu fiquei de 1972 a 1980/81. Lá eu fiz todas as disciplinas para
o mestrado na Matemática Pura e não me decidi. Fiz na Aplicada, completei os créditos
lá também, não me decidi. E fiz na Estatística também. Fiquei voando de um lado para o
outro. Para termos os créditos para o mestrado, tinha que fazer quatro disciplinas, e eu
fiz umas dez ou onze. Então eu comecei a namorar e a freqüentar cursos aqui na
[Faculdade de] Educação. Aqui e na PUC-SP, no mestrado da PUC. Aqui era muito
mais fechado, muito difícil, tanto que eu fiz o mestrado na educação lá na PUC. Tive
uma acolhida muito mais afável do que aqui.
Por quê?
O Programa era organizado pelos três departamentos: era um departamento de
filosofia, um de didática (metodologia) e outro de administração. Você ingressava num
dos três. As três áreas da pós-graduação correspondiam aos três departamentos. E a
Faculdade ainda não tinha essa abertura que tem hoje para as outras unidades. Era uma
coisa mais fechada. No programa da PUC, havia o Dermeval Saviani, o Antonio
Joaquim Severino (que hoje está aqui), a Guiomar Namo de Mello, e uma série de
pessoas na área de História e Filosofia da Educação. Eu fui lá assistir algumas aulas
como ouvinte e me empolguei com o mestrado em História e Filosofia da Educação de
lá. Era pago, e eu paguei dois ou três meses, e depois eu consegui bolsa. O próprio
Dermeval me chamou e me ofereceu a bolsa. A bolsa não era receber dinheiro: era não
pagar. Fiz e terminei o mestrado em 1978.
Eu trabalhava no IME, mas era tudo em regime de 12 horas semanais, e cada um
de nós dava um curso de 6 horas. Na Poli as disciplinas eram de 6 horas. A gente dava
Cálculo três dias por semana. E eu fiquei dando aula no IME, mas com muita pressão
para terminar o mestrado lá. Na época, o diretor do IME e o chefe do departamento me
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chamaram e pediram que eu terminasse o mestrado. “Olha, em seis meses você termina
o mestrado aqui! Você está fazendo o mestrado na educação, mas para nós isso não
vale! Você vai concluir o mestrado na educação e vai continuar sendo o MS-1, que o é
o nível inicial da carreira.” O mestrado na educação tinha valor nenhum para o IME,
eu continuaria como auxiliar de ensino.
Na época, um pouco impulsivamente, um pouco intuitivamente, eu fiz uma carta
para o IME e pedi demissão. E pedi demissão numa boa, dizendo: “Espero poder voltar
a servir ao Instituto em outra oportunidade, mas agora o meu interesse está na
Educação. Então eu me afasto porque o que eu quero é trabalhar lá”.
Como foi o seu ingresso aqui na Faculdade de Educação?
Primeiramente, eu fiquei fora do IME, fora da USP. Em 1983 o professor Scipione
Di Pierro Netto, que era “o professor” de Metodologia (que se chamava Prática de
Ensino de Matemática), era o único professor, sempre foi sozinho enquanto esteve aqui,
e ficou aqui durante trinta anos. Só ele dava aula. Havia duas turmas, uma de manhã,
outra à noite. As turmas eram pequenas. Em 1983, ele já estava pretendendo se
aposentar, pediu licença-prêmio, e a Faculdade não podia contratar uma pessoa
enquanto ele estivesse em licença. Naquela época se podia acumular as licenças, e então
ele tirou licença-prêmio o ano inteiro. E a Faculdade de Educação mandou para o IME o
pedido de que alguém de lá desse a disciplina Prática de Ensino de Matemática. Na
época, ninguém de lá assumiu. Então, a professora Elza Gomide sugeriu (e foi aceito lá)
que fosse contratada uma pessoa, pelo período de um ano, para dar essa disciplina aqui.
Então eu fui contratado pelo IME e dei essa disciplina aqui em 1984. Quando chegou o
final de 1984, o Scipione se aposentou efetivamente, após cumprir licença-prêmio, a
Faculdade abriu concurso, e eu me candidatei. E teve mais candidatos: teve a Lydia
Condé Lamparelli, que é uma excelente professora, era da época da Matemática
Moderna. Ela tinha feito o mestrado aqui na Educação com a Myriam Krasilchick, e eu
estava aqui dando aula. Teve o concurso no final de 1984, eu fiz o concurso, ambos
fomos aprovados. Foi uma situação muito interessante para a banca, o Scipione
participou da banca, a Myriam, um monte de gente boa, madura, e aprovaram os dois
com nota máxima em tudo, e definiram que, sendo os dois aprovados, escolhe-se apenas
um. Eu fui indicado e o argumento utilizado foi o fato de eu ter trabalhado no IME, e
isso facilitaria as relações entre uma instituição e outra. Então, na igualdade de
condições, optaram por mim. Em 1985, passei a ter contrato aqui. Eu tive que pedir
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demissão do IME outra vez, formalmente, para poder assinar o contrato aqui. E a partir
de 1985 eu fiquei aqui. Transferi todo o tempo de lá para cá.
Em 1985 você veio com contrato de dedicação exclusiva?
Não. O contrato do Scipione não era de tempo integral. O Scipione dava aula na
PUC-SP, deu aula o tempo todo na PUC, até falecer. Ele sempre deu aula na PUC,
nunca se afastou da PUC. Ele era contratado por 24 horas, meio período. E eu fiz
concurso no lugar dele, e fiquei meio período também. Era muito difícil conseguir
tempo integral, as exigências eram muitas, inclusive exigência efetiva de largar tudo o
que estava fazendo. Na época eu dava aula em colégio. As exigências começaram a
aumentar, eu ingressei no doutorado. Ingressei na Feusp em 1985, e no mesmo ano,
ingressei no doutorado com o professor Azanha. A partir do segundo semestre de 1986,
fiquei só aqui em tempo integral, larguei tudo. Colégios, faculdades, larguei tudo. Eu
dava aulas nas Faculdades Osvaldo Cruz, dei aulas na Unip (na Faculdade de
Engenharia do Objetivo), no Colégio Bandeirantes, dei aula no Santa Cruz, dei aula no
Colégio Gávea (lá eu era coordenador de ensino médio). Fiz o doutorado e terminei em
1988.
Como aluno da graduação, você também foi aluno do Scipione? Como foi ser
aluno dele?
O Scipione era ótimo, era um mestre, um bonachão, alegre... Nunca, na aula, ele
apareceu como uma pessoa carrancuda, pra baixo. Ele punha todo mundo pra cima. Na
verdade, o curso era uma festa, no sentido de que ele fazia a gente fazer trabalhos. Ele
expunha pouco, havia pouca exposição da parte dele. Eram turmas pequenas, de 15 a 20
alunos, e ele fazia a gente se animar com algum trabalho. Eu me lembro que eu fiz um
trabalho na disciplina dele sobre Rotação de Eixos em Geometria Analítica (para
apresentar no ensino médio)... Tinha muita geometria, ele dava muita ênfase à
geometria. As aulas tinham um ingrediente mais importante na formação do professor
que era o entusiasmo. Ele era um entusiasmado sempre! Ele estava sempre
transbordando de coisa pra dizer e coisa pra fazer, e dava espaço para a gente fazer o
que estava pensando. Existia muito trabalho em grupo, mas também tinha trabalho
individual.
O Scipione dava prova em suas aulas?
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Não, prova não. Eram trabalhos e apresentação em sala de aula. Ele era uma das
pessoas mais entusiasmadas que eu conheci como professor. Também fui aluno do
Castrucci, por exemplo. O Castrucci era um professor excelente no sentido de alimentar
a gente. Você ia com uma dúvida, e ele esticava, esticava, esticava... Mas na aula, o
Castrucci enchia o quadro, e sigam-me os que forem brasileiros! Ele não tinha a gana do
Scipione de ficar cutucando um, cutucando outro. O Scipione era muito interessante!
Foi muito boa a experiência!
Como foi iniciar o trabalho com disciplina pedagógica ao ingressar na Feusp
nos anos 1980?
Na verdade, eu dei aula durante 13 anos antes de me fixar na Feusp. Desde 1973
até 1986 – quando parei e fiquei somente em tempo integral aqui na Feusp – dei aulas
na Escola Superior de Química Osvaldo Cruz, e lá os cursos maiores eram os cursos de
Engenharia. Assim como eu trabalhei aqui na Poli, lá eu trabalhava na Engenharia. Mas
lá havia um curso de Licenciatura em Matemática – e tem até hoje. E tinha uma pessoa,
Milton Damato, que era um professor e coordenador do curso, foi professor aqui na
Física da USP... E antes de eu ter trabalhado aqui na Feusp, eu dei Prática de Ensino lá,
que era o estágio. Na verdade, a Prática de Ensino lá era administrar o estágio. Eu
tentava pôr conteúdos, mas era essencialmente cuidar dos estágios. Então, eu já tinha
trabalhado um pouco, com poucos alunos, tudo muito incipiente.
Então você trouxe um pouco a sua experiência de lá?
É, mas era uma coisa muito pequena. Na verdade, eu peguei aqui o que o Scipione
fazia, fui mexendo devagar no programa, sempre com muito respeito. O programa
estava meio parado, mas o Scipione tinha o que dizer e o programa era um pretexto para
o que ele ia fazer. Aos pouquinhos, eu fui adequando o programa. Quando eu tive que
fazer concurso aqui – porque a gente entra com “contrato precário” e tem que fazer
concurso, e o programa tem que ser o programa da disciplina – aí é que você vai
mexendo no programa, mexendo na disciplina, mesmo pra ficar parecido com o que
você faz na sala de aula. E isso foi uma construção lenta. Mas o programa dele
[Scipione] – que era mais aberto, mais genérico do que o meu – nunca me atrapalhou
em nada na organização do curso. Quanto mais o programa era genérico, mais dava
espaço para a gente fazer o que queria, o que pretendia.
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O que você foi inserindo na disciplina? Como você foi trabalhando?
Eu fui trabalhando no sentido de fazer a disciplina ser uma “ponte”, em dois
sentidos: uma ponte entre os conteúdos que os alunos estudavam lá no IME e os
conteúdos que eles iam ensinar na escola básica. Os alunos são capazes de estudar
quatro semestres de Cálculo lá e não ter o mínimo preparo para dar aula de Cálculo na
escola básica. Cálculo não se ensina na escola básica hoje, mas já se ensinou. Mas já fez
parte do programa da escola básica muitas vezes. Cálculo é só um exemplo. Eles podem
fazer cursos sofisticados de Estatística e não ter condições de dar aula de Combinatória
ou Probabilidade na escola básica porque essas coisas são vistas esquizofrenicamente.
Eu fui inserindo no programa elementos para fazer essa ponte. Sempre me pareceu uma
limitação achar que o conteúdo de um curso de Licenciatura era o conteúdo que os
alunos vão ter que ensinar. Por outro lado, o que se vê no IME é que não são muito
freqüentes as tentativas de mostrar como, o que lá se estuda, ilumina o que a gente
ensina no ensino médio. Isso sempre foi uma preocupação minha e é até hoje. Eu faço
isso em cada aula até hoje. E o outro lado – o outro sentido de “ponte” – é articular as
matérias da Educação e as matérias da Matemática. Aqui os alunos estudam Didática,
Psicologia, mas nada é específico. Não é Didática da Matemática, não é Psicologia da
Educação Matemática, nada é específico. E aí você vem pensar na aula de Matemática,
e há questões de Psicologia pertinentes à Matemática como, por exemplo, o medo dos
alunos diante da Matemática, o desamparo dos alunos diante da Matemática. Então, há
questões de Psicologia importantes que são relativas ao ensino de Matemática.
Então, a Prática de Ensino viria como uma Didática da Matemática?
É, uma das vertentes e talvez a mais importante é essa mesmo: pensar o ensino da
Matemática.
Qual era o espaço do estágio na Prática de Ensino?
Até uns oito anos atrás, o estágio era inerente à disciplina Prática de Ensino. O
estágio era a disciplina Prática de Ensino. Nas instituições privadas, essa identidade era
real. A Prática de Ensino era o estágio supervisionado. Nas escolas públicas – estaduais,
federais, universidades públicas – nunca houve essa identidade. As disciplinas de
Prática sempre tiveram uma ementa, um programa, mas tinham associado a ela a
atividade de estágio, que era a parte importante da disciplina.
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Na época, havia uma lista de escolas que os alunos deveriam procurar para fazer o
estágio. Então, a seção de estágio apresentava essa lista de escolas e os alunos tinham
que procurar alguma escola para fazer o seu estágio. Havia muita falsificação.
Falsificação no sentido dos alunos dizerem que faziam o estágio e não faziam porque a
obrigação de fazer naquelas escolas era muito restritiva para alguns alunos. Aos poucos,
essa lista foi perdendo a importância e fomos ampliando as possibilidades: se quer fazer
numa escola perto da sua casa ou em outra circunstância, pode fazer, mas o estágio tem
que ser sério. Não dá pra pôr no papel uma coisa que não existe. Fomos flexibilizando o
estágio. Fomos definindo o que seria considerada atividade de estágio. Dar uma aula ou
preparar algum material.
Quando você iniciou com essa disciplina, era apenas uma única disciplina ou
já existiam duas?
Sempre foi Prática de Ensino I e II. E todas essas horas de estágio eram feitas
nessas disciplinas. Há uns oito anos é que houve uma reforma em que o estágio deixou
de ser estágio em uma disciplina, e passou a ser estágio do curso. O estágio é o estágio
na formação do professor. Teoricamente esse estágio pode ser feito em diversas
disciplinas do curso. Pode ser disciplina do IME, pode ser matéria de Laboratório de
Geometria do IME, pode ser feita aqui na Psicologia, aqui na Didática, aqui na
Introdução aos Estudos da Educação. Formalmente, estágio é um estágio associado ao
curso de Licenciatura. Tem que ter a ver com essa formação do professor realizada em
alguma das disciplinas do curso. É claro que há disciplinas que são mais propícias a
isso. Então, foi feita uma sugestão – não é obrigação – de se fazer 20 horas em Didática,
20 horas em Psicologia, 20 horas na Introdução aos Estudos da Educação, e 120 horas
nas Metodologias. Isso é uma sugestão que, em geral, os alunos acatam. Se um aluno
tiver espaço e puder fazer 60 horas na Didática, ele faz 60 horas na Didática. E na seção
de estágio, cada aluno tem uma ficha com a contabilidade de horas que chega até ele
pelos professores das disciplinas. Ele não se forma se ele não completar as 300 horas de
estágio. Ele pode ter feito mais em uma matéria, menos em outra, isso é possível.
O que houve de mudança com a reforma, além da mudança do nome da
disciplina? Todas as licenciaturas sofreram essa mudança? A reforma aconteceu
mais para atingir o estágio?
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A reforma englobou todas as licenciaturas. O principal foi o estágio deixar de ser
objeto só de uma disciplina, inclusive a identificação da disciplina em que havia o
estágio nas escolas privadas: “prática de ensino era o estágio”. Então, manter o nome
Prática de Ensino era manter o ruído de que a disciplina era o estágio. O nome mudou
para Metodologia. Foi uma reforma em que as disciplinas mudaram de nome, mas isso
para simbolizar que o estágio era do curso e não de uma disciplina. Houve resistência,
pois muitos professores das Metodologias de Ensino não queriam perder o controle
sobre os estágios e vêem o estágio como o ponto alto de sua disciplina. É claro que o
estágio permaneceu com a maior parte das horas nas Metodologias, com 120 horas (60 e
60). É bastante! A maioria dos professores aceitou bem a mudança e, desde então, o
estágio está “teoricamente” bem resolvido. Na prática as coisas não melhoraram, mas
por outras razões. Por que não melhoraram? Porque justamente nesse período, nos
últimos dez, doze anos,

aumentou muito o número de alunos, e tem aumentado

continuamente o número de turmas. O Scipione sempre teve duas turmas, uma de
manhã, outra à noite, e todas com 15 a 20 alunos. Agora, nesse semestre, nós temos
duas turmas à noite com mais de 60 alunos cada turma, e a turma da manhã tem 67
alunos. Então, o estágio melhorou por um lado (a concepção), mas piorou muito por
outro na questão da ingovernabilidade. É impossível um professor que tem 130 alunos
(como eu tenho) dizer que supervisiona o estágio desses 130 alunos. É brincadeira! A
complicação ainda é grande, e o estágio ainda é o “calcanhar de Aquiles” do curso. A
gente conta com a seriedade dos alunos, a gente tem a seriedade de grande parte dos
alunos, mas não tem de todos, obviamente. E não temos possibilidade de controlar com
esse número de alunos.
Na reforma da Licenciatura – que ainda está entrando em vigor – estão sendo
contratados professores, que não vão ser professores da universidade. Eles vão ser
contratados pela universidade, mas não na carreira docente. São os chamados
“educadores”, que vão servir de supervisores de estágio. Eu acho que vai criar mais
problema do que resolver; acho que não é bem por aí. Penso que o parceiro do professor
da universidade nessa supervisão de estágio é o professor da rede. A gente tinha que ter
escolas credenciadas para fazer estágio, assim como não é qualquer hospital que serve
para o médico fazer residência. Não é qualquer escola que serve para fazer estágio.
Deveria haver a inserção do estágio na grade horária do aluno, se não você não tem a
disponibilidade do aluno. Por exemplo, eu trabalhei assim. Eu dei aula de Prática de
Ensino na PUC-SP durante dois anos. Foi mais ou menos naquela época em que eu não
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estava aqui na USP, em 1982, 1983. Os professores (o Scipione, a Ana Franchi) tinham
cota fixa de aulas: se aparecesse uma turma a mais, eles contratavam uma pessoa a
mais. Então durante dois anos teve uma turma a mais à noite, e eu trabalhei lá. E eram
turmas muito pequenas também. Era muito rigoroso: se passasse de 20 alunos ou sei lá,
eles contratavam outro professor. Lá o estágio era incorporado à grade do aluno. Eu
dava aula, por exemplo, na segunda-feira, 4 aulas à noite, só que tinha a sexta-feira...
Então o aluno que se matriculava, ele tinha duas noites: segunda e sexta. Na segunda ele
tinha aula, e na sexta era estágio. Então a gente acertava com os colégios da redondeza
como, por exemplo, a Escola Marina Cintra, que é pertinho da PUC. Combinávamos
com os professores que na sexta-feira à noite a gente daria todas as aulas de
Matemática. Os professores de Matemática faziam suas reuniões, tudo isso era
preparado previamente. Então vamos pegar a 8ª série: vamos preparar e dar aula na 8ª
série. Os alunos do colégio tinham professores diferentes, um a cada semana, que eram
os estagiários com a supervisão da gente, mas estava na grade horária. Quem se
matriculava já sabia, sabia que era segunda e sexta. Isso a gente nunca conseguiu aqui.
Então não dá para preparar nada previamente porque eles não têm um horário comum. E
pra você administrar cada um num horário diferente é inviável.
Que recursos didáticos você utilizava em suas aulas, e que ainda utiliza?
O quadro-negro é um recurso importante. Não abro mão. Eu procuro usar e usar
bem. Na época, quando a gente começou, não havia tecnologias tão disponíveis. O
mimeógrafo era um recurso muito utilizado para imprimir folhas, aos poucos foi vindo
o retroprojetor e outros. Hoje a gente usa multimídia, internet, tudo isso aí. Isso sempre
teve um espaço, mas nunca foi uma coisa determinante porque eu acho que fazer o
próprio material (material concreto, textos, material didático) sempre ocupou mais
espaço e ainda ocupa até hoje do que preparar um software, preparar um vídeo. Com
todo respeito a esses materiais, eu acho que eles não são materiais pra gente fazer
sozinho: é material pra gente produzir em equipe, e equipe com muito mais gente. A
construção da autonomia do professor inclui a produção/seleção do próprio material.
Não quer dizer que cada um vai escrever seu texto, mas vai preparar o material usando
os textos que já existem. O curso é um percurso. Como eu organizo um curso de
trigonometria? Eu preciso conhecer os livros que existem, os caminhos que eles seguem
e escolher o meu caminho, usando os livros. O livro é um material muito importante. Os
recursos tecnológicos são meios importantes, mas os fins estão nos livros.
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Você trabalha(va) com muito livro didático?
Muito livro didático. Não para elogiar ou criticar cada livro, mas para ver como
um determinado assunto estava apresentado nesse livro, naquele, naquele... E pensar
numa forma de apresentação. Como que regra de três composta é apresentada nesse
livro, naquele livro...? Pensar numa forma de apresentação especial para um
determinado assunto é uma dimensão importante do trabalho do professor.
Artigos, jornais, revistas, você também procura(va) trazer para a sala de
aula?
Sim. Havia uma revista na época, que era a Revista da FUNBEC (Fundação
Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências). Era uma publicação regular
sobre ensino de ciências e matemática. Depois, começou a vir a Revista do Professor de
Matemática (RPM). Os artigos da RPM sempre foram interessantes. Essas duas revistas,
no início, eram as mais usadas.
O Scipione também costumava utilizar revistas em sala de aula?
A RPM não é da época do Scipione. Ele utilizava livros, muitos livros. Uma ou
outra revista. Havia outras revistas, mas não tinha a permanência para servir de
referência como hoje. Também nunca vi o uso sistemático de jornais na sala de aula, da
parte dele. Nós também usamos muito, durante muito tempo, recortes de jornal a ponto
de haver sistematicamente, a prática de, a cada aula explorar um recorte de jornal,
sempre relacionado à matemática.
Hoje, uma das preocupações com a disciplina é: todas as aulas trazer a Matemática
para a sala de aula. Matemática mesmo. Se você ficar falando na aula de Metodologia
sobre teorias de ensino, didática geral, psicologia geral, tudo em sentido muito amplo...
isso ele já existe em outras matérias. O lugar da Metodologia é um lugar de confluência,
de trazer tudo para a Matemática. É claro que podemos falar de psicologia, de didática,
de filosofia, mas todas as aulas têm um conteúdo de Matemática que está sendo
discutido. Isso porque a caricatura que se faz dos cursos de Pedagogia – e muitas vezes
é deslocada para o curso de licenciatura – é esse pedagogismo, é aprender a dar aula,
seja do que for. E eu, particularmente, acho que isso não existe. Você é professor de
alguma coisa. A marca do curso de licenciatura é licenciatura em: física, matemática,
biologia etc. Tem que ver o conteúdo como um meio, não como um fim, mas tem que
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haver conteúdo. O conteúdo é um meio para o desenvolvimento, para a formação das
pessoas. É o meu chão, é o meu meio, é o meu conteúdo! E cada um tem que ter o seu.
E a avaliação?
Eu herdei muita coisa do Scipione em termos de trabalhos (trabalho em grupo,
trabalho individual). Aos poucos, os trabalhos em grupo foram ficando inviáveis. Hoje
eu não estou fazendo por conta do número de alunos. Mas eu introduzi desde o início a
prova. Na minha disciplina tem que ter uma prova. É prova de professor. Não é prova
de dar uma equação para eles resolverem, mas é dizer como você ensinaria isso ou
aquilo. É questão de professor para professor. Há diversos instrumentos. Em cada
semestre, a gente escolhe quatro ou cinco. Um deles é a prova, ao final do semestre.
Todo dia eu dou uma aula. A estrutura do curso é assim: são quatro horas por noite ou
por manhã, uma vez por semana, o que não é bom. Essas quatro horas viram
rapidamente três. Então, eu sempre trabalhei, desde o início, com duas metades. São
duas partes de uma hora e meia, com um intervalo entre elas, e as duas partes são
independentes. Nada se prolonga mais do que uma hora e meia. Eu trabalho uma
determinada atividade no primeiro momento, e outra atividade no segundo momento.
Em geral, na primeira parte, eu dou uma aula. Eu apresento um assunto todos os dias.
Pode ser um assunto de conteúdo, pode ser um assunto de avaliação, ou sobre
conhecimento em geral, fazendo a ligação possível com a Matemática, mas eu dou uma
aula todos os dias. Na segunda metade, eles apresentam alguma coisa. Cada aluno tem
espaço para trazer alguma coisa, em 45 minutos, como se fosse uma aula. Eu não chamo
isso de aula, chamo de “ação discente”. Tem a minha ação, na primeira parte, e tem a
ação deles. Essa “ação discente” pode ser um assunto que eles vão trazer e dizer: “Olha
que maneira interessante que tem de ensinar esse assunto”. Mas também pode ser um
acontecimento, um fato ocorrido no estágio, na prática deles porque já têm muitos que
dão aula. Eles trazem alguma coisa da sua aula para discutir coletivamente na sala. Uma
coisa boa ou um problema: “Um aluno jogou uma carteira em cima do outro, e daí? Eu
fiz isso e o que vocês fariam?” Aí se problematiza, discute... Sempre na primeira
metade eu dou uma aula. Eu exponho e eu me exponho – porque eles olham e vêem o
que você está fazendo – e na segunda parte eles fazem alguma coisa. No segundo
momento, tem essa aula que eles dão, essa exposição que eles fazem, mas tem também
livro. Todos os alunos lêem um livro por semestre. Um livro que ele considere
importante para a formação do professor de Matemática. Não precisa ser de
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Matemática. Pode ser um romance, pode ser o que for. Está cheio de livros: “O último
teorema de Fermat”, “A história do número e”, “A história do Pi”, da razão áurea...
Mas há alunos que lêem outros livros: livro de Psicologia, livros de outros assuntos,
mas só pode vir falar bem. Não há possibilidade de ler um livro para vir falar mal. Se
escolheu um livro e está falando mal é porque escolheu mal. Escolha um livro de que
você goste. A finalidade é seduzir os outros para lerem um livro que eles acharam
interessante. Se alguém pega um livro que é ruim e vem falar mal, ninguém quer saber
daquilo. Se você escolheu um livro e não está gostando, abandone e leia outro. E o
aluno expõe no sentido de seduzir os outros. Às vezes eles apresentam um capítulo só
para ver do que se trata, e instigar para se ler os outros, ou contar história como no caso
de “O último teorema de Fermat”.
Com o número grande de alunos que a gente tem – nós temos 17 aulas e 67 alunos
– não dá para todo mundo apresentar oralmente. Todos apresentam. Quem não
apresentou oralmente, apresenta por escrito. Todos dão uma aula. Como a segunda parte
da aula eu divido em dois (45 minutos por aluno), então cada aula são dois alunos. A
metade da turma pode falar. A outra metade entrega por escrito. Seja a aula, seja a
leitura do livro.
A primeira parte eu chamo de “instrumentação”. Essa instrumentação sou eu que
faço. Na avaliação, a prova entra, no máximo, com isso: 20 a 25%. A aula que eles dão
vale tanto quanto a prova. O relatório de estágio que eles têm que apresentar vale tanto
quanto a aula e a prova. A leitura do livro vale 15%, e eu dou uma nota pessoal de
participação de cada um, que não mata ninguém (10%), mas tem aluno que tira 10%,
tem aluno que tira 2, tem aluno que tira 4, 5, 6... É de 1 a 10%. É a participação: se
apresentou, se não apresentou, faltas... Não é só falta, às vezes o aluno está presente e
não está. E eles são avisados de que a única coisa inegociável aqui é o estágio. Quem
não faz estágio não pode ser aprovado. Mas todo o resto ele pode fazer ou não fazer. Se
ele decidir que não quer fazer a prova, não faça. Só sabe que não vai ter os 25%. Você
pode ser aprovado com 5 se fizer tudo direitinho nas outras coisas. A avaliação é sempre
uma composição. Às vezes tem trabalho em grupo, aí eu retiro alguma coisa, ou
redivido isso daí.
Você falou do curso de Pedagogia. Já chegou a trabalhar com este curso
alguma vez? Você saberia dizer quando a Metodologia de Ensino de Matemática é
inserida neste curso?
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Sempre teve Metodologia, mas era uma Metodologia para tudo. Tinha a
Metodologia Geral, mas tinha a específica, que era uma matéria para tudo. Era um
semestre para trabalhar todas as áreas.
Você sabe quem trabalhava essa Metodologia específica?
Não. Sobre os conteúdos específicos não se falava quase nada. Mandava fazer um
trabalho sobre alguma coisa...
Você nunca foi solicitado para trabalhar com a Pedagogia?
A gente sempre esteve junto, mas nunca assumi turmas da Pedagogia. O problema
é que se cobre um santo e se descobre outro. Alguém tem que pegar as turmas da
licenciatura, que é todo semestre, e na Pedagogia é um semestre sim e outro não. Nesses
anos todos, poucas vezes o Ori me substituiu na Metodologia. Acho que foi uma
semestre ou dois em vinte anos. Quem mais me substituiu foi o Vinício. Substituiu no
sentido de dividir turma comigo. Essas Metodologias de Ensino vem dessa reforma, a
reforma da licenciatura.
Ainda há uma fusão entre algumas áreas. Criou-se a Metodologia de Matemática,
criou-se a de Português, mas ainda há Educação Infantil junto com não-sei-o-quê... Há
uma reivindicação geral de dividir, mas isso aumenta o curso de Pedagogia
enormemente. Tem que dividir repensando a estrutura toda do curso. Por exemplo, o
curso tem que ter História da Educação. Ninguém duvida! Mas ter Historia I, História
II, História III, História IV... Isso já é duvidoso! O curso tem que ter Filosofia da
Educação. Não duvido! Mas ter Filosofia I, Filosofia II, História da Idade Média... São
coisas muito específicas, e o curso de Pedagogia padece... e falta uma instrumentação.
Então, não há uma formação em Educação Infantil adequada, e fica muito na
generalidade.
Qual sua visão de ensino e de ensino de matemática?
Isso não tem resposta [risos]. O que eu acho é que a Matemática tinha que ser
tratada, ensinada sem pretensão de especificidade exagerada. Muitas vezes, os
professores de Matemática reivindicam uma especificidade exagerada da Matemática.
Isso assusta, afasta! Acho que a gente ganha muito ao ensinar quando se trata a
matemática igualzinho à língua. A Matemática e a Língua são as duas disciplinas
básicas na estrutura curricular em todas as épocas, no mundo inteiro. E a língua

213
ninguém reclama que não aprende, que não é capaz de aprender. Mesmo para quem
escreve mal, mas se acha capaz de se expressar. Pensa e fala, fala errado, mas fala. E na
matemática há um trauma freqüente, diz-se que não se é capaz.
Os alunos também chegam bloqueados quando vêm fazer a disciplina de
Metodologia?
Chegam, mas é um bloqueio de outro tipo. Eles são muito mal-tratados no IME.
Mal-tratados no sentido de que são considerados como “matemáticos de segunda linha”.
Não é como se fosse feita a opção por ser professor. Não consegue fazer bacharelado, aí
vêm fazer licenciatura. Muitos introjetam isso e chegam aí trazendo essa marca.
Especialmente na turma da noite em que não há opção. No IME, durante o dia, você
pode fazer bacharelado, licenciatura, Estatística, Matemática Aplicada, Computação. De
dia há um leque. À noite, só licenciatura, por livre e espontânea pressão. Você tem
pessoas na turma da noite que não estão interessadas nas questões do ensino. Querem
fazer Matemática e estariam fazendo Estatística ou Computação se houvesse à noite.
Mas como não há, eles fazem licenciatura. Isso é difícil de lidar. Tem que desarmar e
dizer: “Aqui nenhum cidadão pode estar desinteressado sobre as questões do ensino.
Vocês acham que nunca vão para a sala de aula dar aula disso, mas pelo menos têm
que ter um interesse nisso como cidadão”. O que eu não posso é mudar o foco do curso
e dar um curso de Estatística, Computação, porque o que eles querem é Estatística ou
Computação. O curso é de licenciatura em Matemática. A gente tenta interessá-los no
tema.
A intenção é mostrar a Matemática como uma disciplina próxima da língua, como
forma de expressão. Analfabeto é quem não conhece a língua, e analfabetismo em
matemática é quem não sabe expressar-se em matemática. Colocando a Matemática
nesse pé, a gente consegue vencer mais a resistência. Ver a Matemática assim conduz a
gente a pensar o ensino da Matemática de modo tal que a Matemática é um meio e não
um fim. A Matemática é fim para quem entra num curso de Matemática, mas para quem
dá aula a Matemática é meio. Seria uma distorção terrível ir para uma escola, querer
seduzir os alunos para transformá-los em matemáticos. Se todo mundo fosse fazer
Matemática, o mundo seria uma chatice! Tem quem goste, tem quem não goste! Mas
todos têm que ter a Matemática como um instrumento de cidadania, um instrumento de
participação e comunicação. Pensar assim é ser, ao mesmo tempo, muito mais modesto
e muito mais ambicioso. Modesto no sentido de não querer transformar todo mundo em
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matemático, e ambicioso no sentido de querer que a Matemática seja importante para
todo mundo.
Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar à entrevista?
A sensação de isolamento para a gente que trabalha com a disciplina Metodologia
do Ensino de Matemática é muito grande. Isolamento no seguinte sentido: é a única
disciplina no nosso currículo tem essa função de “ponte” entre os conteúdos específicos
e os conteúdos do ensino médio de Matemática. Não é assim em todos os lugares. Há
lugares em que há Didática da Matemática, onde há outras disciplinas que tratam do
conteúdo específico, mas aqui sobra tudo para a Metodologia de Ensino. Em função
disso, o curso de Metodologia acaba sendo um pouco de Psicologia da Educação
Matemática, um pouco de Didática da Matemática, um pouco de Introdução aos Estudos
da Educação Matemática. Enfim, a disciplina de Metodologia fica com uma confluência
de muitas coisas, tendo esse elemento comum que é a Matemática. E é por conta disso
que eu insisto tanto que nessa disciplina a gente tem como obrigação não derrapar para
o genérico porque o curso já tem genérico demais em todas as outras, e a gente teria
como marca mesmo dessa disciplina trazer o tema Matemática de alguma forma, trazer
para todas as aulas, articulando o que ele vê aqui com o que se vai ensinar. Quem dá
essa disciplina tem um ônus grande de cair tudo sobre ela, é a marca dessa disciplina,
esse caráter “pontifício” [risos].
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ENTREVISTA
Entrevistado: Prof. Dr. Sergio Apparecido Lorenzato
(Professor aposentado das disciplinas Didática para o ensino de Matemática e Prática de
Ensino de Matemática)
Período: 1974 a 1995
FE - UNICAMP
Data da entrevista: 13 de abril de 2007

Como foi sua formação escolar? Onde estudou e em que período?
Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer pra você, Viviane, além de desejar
muito sucesso nessa trajetória, é agradecer a você e ao Vinício pela lembrança. Toda a
minha formação básica foi em São Carlos (SP), onde nasci. Estudei no Instituto de
Educação, lá tida como a melhor e muito séria. Aprendia latim, francês, inglês... Eu não
aprendi Matemática! Eu sofri muito com a Matemática da época, não só no próprio
conteúdo, mas também porque eu perguntava muito o ‘porquê’. “Por que menos com
menos dá mais?” E os professores diziam que eu incomodava. Eu levei isso para a
universidade. Também aconteceu a mesma coisa. Um dia, um professor mais chegado
chegou e falou: “Olha, há um comentário lá na sala dos professores que você pergunta
muita coisa. Abaixa um pouco a bola!”. Nunca mais perguntei nada! Talvez isso tenha
sido ótimo que tenha acontecido porque assim que eu peguei o meu diploma, eu
mergulhei de cabeça e fiquei com os “porquês” pra mim. Isso me valeu uma mudança
na concepção que eu tinha de Matemática e de ensino de Matemática também. Eu tinha
elementos para agora poder introduzir no ensino e mudar aquilo que fizeram comigo.
Eu fui estudar em Rio Claro (SP). Na época, nós não tínhamos muita opção, em
1960. Tinha São Paulo, Campinas, e tinha uma outra... eu não me lembro onde era essa
outra. Eu tinha que sair de casa, morar fora, não era muito fácil. Então, abriu um curso
em Rio Claro. Era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, que hoje é a
Unesp. Eu ingressei em 1961 e me formei em 1965. Fiz um ótimo curso de Análise
matemática, com demonstração de todos os teoremas possíveis. E eu lecionava à noite
porque eu já era casado, tinha filhos, e eu sabia que aquilo não ia servir para a sala de
aula. Eu fiz a licenciatura pensando em ser professor de 1º e 2º graus. A minha
preferência era no então chamado ginásio, hoje 5ª a 8ª séries. Mas eu também dava aula
particular. Eu estava voltado pra isso, tão voltado pra isso que quando eu me formei, um
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dos meus professores me chamou pra dar aula dessa área, chamada ‘pedagógica’, na
universidade onde ele foi trabalhar.
E qual foi a universidade?
A Universidade Federal de Goiás.
Então o senhor se mudou para Goiás logo depois que se formou?
Sim, imediatamente. Em dezembro ele me informou isso e em março eu estava lá
lecionando.
E quem foi o professor que lhe convidou?
Juarez Milano. Ele mora em Goiânia.
E ele era professor da área pedagógica?
Não. Ele dava Álgebra Linear...
E quem lecionava as disciplinas pedagógicas?
Tinha uma professora, a Villalobos, que lecionava a Didática Geral, mas era muito
distante dos assuntos de sala de aula que eu enfrentava. Não havia uma pessoa que
fizesse a ligação entre a Didática Geral e a Prática de Ensino. A Prática de Ensino eu
aprendi com os meus alunos, no Ginásio João Batista Leme, de Rio Claro. Mas foi uma
época boa que a gente estudou e aprendeu bastante. Hoje eu reafirmo que na
licenciatura tem muita Matemática que não precisa. E essa história que eles argumentam
de que você precisa saber o mais para ensinar o menos... ela é, em parte, verdadeira.
Então, você não pode saber só aquilo que você vai ensinar, mas você não precisa saber o
tamanho da pata do elefante para usar uma pipeta corretamente no laboratório. São
coisas diferentes! Tem muita coisa de Análise Matemática que eu acho importantíssimo,
fundamental para a formação de um pesquisador, mas não para um professor de
Matemática. Pior do que isso, é o curso ter assuntos que não vão ser úteis, e tomam
lugar de outros que deverão ser úteis... e não tem mais espaço. Mas eu quando tive a
oportunidade, comecei lá por Goiânia, com a disciplina de Metodologia do Ensino da
Matemática para as pedagogas. E uma outra na formação dos licenciados.
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Então o senhor iniciou o seu trabalho lá com as disciplinas pedagógicas. E
durante quanto tempo o senhor trabalhou com essa disciplina em Goiânia?
Lá [Goiânia] foi um ano porque em seguida eu passei a trabalhar na UnB.
Também trabalhei essas e mais Fundamentos da Matemática. Na UnB eu trabalhei só
com a Matemática. Lá tinha Matemática para economistas, administradores e arquitetos.
Tinha uma turma de cem alunos, num auditório, e eu ensinava Cálculo pra eles. Então
fiquei com essa disciplina também. Foi quando eu fui professor de Nelson Piquet, e de
outros. Em Brasília não é muito difícil você ser professor de alguém que se torna
famoso [risos].
Mas valeu a pena! Todas essas disciplinas você tem uma oportunidade para
exercitar os princípios que você acredita de didática e de metodologia de ensino. Só que
eu não tinha, até então, a percepção de trabalhar numa pós-graduação, de fundar um
curso como eu posso dizer que aconteceu.
O senhor estava voltado mesmo a trabalhar com o ensino de 1º e 2º graus,
naquela época?
É, foi uma surpresa muito grande realmente. Tive que me reestruturar quando
surgiu a oportunidade de ir para o ensino superior. Porque eu tinha muito claro: Essa
matemática pura, cheia de demonstrações, eu não quero! Eu abomino! Eu não gosto e
nunca escondi isso! Eu gosto de tentar fazer os olhos das crianças brilharem: “Ah! É por
isso...”. Eu queria isso. E como conseguir isso? Pra começar, você tem que desbloquear.
Porque a maioria já chega e diz: “Ih, matemática é difícil, cuidado!!”. Mesmo entre os
matemáticos, tem assunto que quando você põe lá no quadro-negro, ele já diz: “Ih!”.
Com as crianças, era quando você tentava ensinar frações ordinárias. Eles já sabiam
porque os irmãos tinham contado... Então tem assuntos que já vêm bloqueados. Entre as
disciplinas, a Matemática é a mais temida. Então, eu me preocupava com isso. Nós
vamos ter que primeiro desbloquear. Faço isso até hoje com os professores. Professores
de matemática! Olha a gravidade do que eu estou te contando! Quando é uma criança,
você tem que ajudar porque é está bloqueado, mas professor de matemática... Não podia
estar acontecendo isso, mas está. E quando eu comecei a abordar o assunto, um aluno
outro dia começou a falar assim: “O senhor está querendo mostrar pra mim que a
disciplina que eu mais odeio ainda é possível amá-la?”. Tem muitos professores que
odeiam, mas tem que ensinar.

218
Então, o senhor foi buscar a licenciatura em Matemática pra resolver os
‘porquês’ que o senhor tinha lá de trás?
Foi, exatamente. E nessa tentativa eu pulei um evento que eu julgo importante. Era
uma insatisfação, era algo que me incomodava realmente. As pessoas sabiam como
fazer, mas não sabiam como explicar o ‘porquê’. Eu me lembro bem que eu perguntei
quando me ensinaram a calcular o comprimento de uma circunferência, e lá tinha um tal
de pi. E tinha que decorar que valia 3,14. E eu aceitei imediatamente. Mas na mesma
semana eu voltei e perguntei: “Por que 3,14? Como chegaram a descobrir isso?”. E me
disseram: “Você faz assim, que assim você encontra o comprimento”. Isso me marcou
fortemente. Eu não quero assim! Eu quero saber porque não é 5, não é 7... E mais tarde
eu descobri que além dessa etapa, eu tinha que saber muito bem como explicar isso. São
três etapas: 1) eu decoro a fórmula para resolver o problema (é o que estavam me
ensinando); a outra é por que isto acontece. E a terceira é: como eu vou ensinar isso para
os meus alunos? Acho que essas três etapas têm que estar bem claro para tudo o que
você vai fazer. Sempre que possível porque você não encontra nos cursos de formação,
na sala de aula, nos livros, nem sempre você encontra as três etapas. Você tem sempre
que ir aperfeiçoando. Mas tudo é assim na vida. Na educação das crianças, nos filhos,
tudo é assim. Mas os princípios é que devem estar sempre em mente.
E nessa trajetória, eu encontrei o Manoel Jairo Bezerra e o Malba Tahan. Fui
aluno dos dois. E eu descobri, nessas aulas com ele, que era possível ensinar uma
matemática harmoniosa, compreensível, que desse realmente uma grande satisfação ao
aluno.
Onde o senhor teve contato com o Manoel Jairo Bezerra e o Malba Tahan?
Em cursos que eles comandaram em São Carlos pela CADES. Isso foi no início do
meu magistério.
Isso foi antes da graduação?
Eu ainda não fazia graduação e foram eles que despertaram em mim a certeza que
era possível ensinar matemática com compreensão e alegria. Daí então eu disse: “Eu
vou fazer o curso de matemática!”. O curso de licenciatura foi uma decepção porque
era um curso de alto nível, com excelentes professores, mas não era aquilo que eu
queria. E não tinha outro. Isso é um retrato da situação da época: 1960.
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E como eram esses cursos da CADES? Como foi esse contato com o Bezerra e
o Malba Tahan?
Eles eram divididos em duas partes. Uma de conteúdo, que era praticamente para
tirar dúvidas, mas o conteúdo era restrito ao plano curricular da 5ª a 8ª séries e ensino
médio. Somente! Então, você estudava Logaritmos, Estatística... Enfim, o programa que
equivale até hoje. E tinha paralelamente o professor de Didática, que foi onde entrou o
Manoel Jairo Bezerra. As aulas eram simultâneas. Chamava-se Didática Especial da
Matemática.
Esses cursos eram avulsos, ou era uma seqüência?
Eles eram dados nas férias de julho. Eu fiz um em 1959 e outro em 1960. E isto
mudou muito a minha vida porque eu tinha a certeza de que era possível fazer o que eu
queria. E enquanto o curso da universidade não foi aquilo que eu queria, eu me animava
pensando o seguinte: “Eu preciso do diploma! E depois eu vou fazer as coisas do jeito
que eu quero!”. Os livros que eu tenho hoje publicados, lembrando aquilo que o
Antonio Miguel me falou, eles retratam a minha trajetória, uma luta pelo ensino da
metodologia do ensino. Acho que valeu a pena!
Eu fiquei uns quatro anos trabalhando na UnB. Aí eu me tornei chefe de gabinete
da reitoria na Universidade Federal de São Carlos, cujo reitor tinha sido meu professor
em Rio Claro. E ele me convidou para ser chefe de gabinete dele. Vim porque eu já
tinha a consciência de que ficar em Brasília significava ficar longe da pós-graduação. E
aqui em São Paulo eu teria mais oportunidade. Então, em Rio Claro já tinha o professor
Aloísio de Aragão que poderia orientar meu mestrado. Isso foi tratado entre eu, Aloísio
e Heitor Gorgolino de Souza. Só que num desastre ele morreu (meu orientador) e eu
fiquei só como chefe de gabinete. O Ministro da Educação convidou o reitor a trabalhar
em Brasília, e fui eu de novo, como chefe de gabinete do reitor. Até que percebo que é
muito interessante trabalhar no Ministério da Educação, mas veja: tem uma rotina, todo
ano os problemas se repetem (levados pelas mesmas pessoas), os reitores das
universidades que querem isso e querem aquilo, e minha pós-graduação não tinha
espaço. E eu decidi em 1972 ou 1973 que eu ia desenvolver uma pesquisa para chegar
em alguma universidade com o material já encaminhado. Mas não sabia onde. Pensava
em Piracicaba, São Paulo, a PUC também tinha... E aconteceu de eu fazer uma palestra
aqui na Unicamp, por convite de um pessoal, e eles gostaram. Assistindo a minha
palestra, tinham três “olheiros”, como em futebol se chama. Ao término da palestra, eu

220
fui sondado sobre a possibilidade de sair de Brasília e vir pra cá. Mas eles não sabiam
que eu queria fazer pós-graduação. Se eles soubessem disso, eles não teriam nem
sondado. Teriam a certeza de que eu ia aceitar porque o cargo de confiança é temerário.
Você vai sair, você vai ser posto fora. E aí eu ia sair mais tarde e sem a pós-graduação.
Então, era prudente que se eu quisesse fazer a carreira, que fizesse logo.
Eu vim pra cá em 1974. Eu fui o primeiro professor da disciplina Didática da
Matemática. Em 1975, já eram duas disciplinas: a Didática da matemática e a Prática de
Ensino. Uma era anual e a outra era semestral, mas tinha o estágio supervisionado.
E quando surgiu a licenciatura em matemática aqui na UNICAMP?
Surgiu em 1972 porque eu tive aluno em 1974, e eles já estavam no terceiro ano
da graduação. Eu peguei os primeiros licenciandos. Só tinha eu de professor. Eu fui
convidado. A primeira equipe foi formada a convite. Era uma estratégia, na época,
muito normal. O próprio Zeferino Vaz montou a Medicina de Ribeirão Preto, depois a
Unicamp assim... Ele convidava pessoas, como o próprio Ubiratan [D’Ambrósio] foi
convidado a ser diretor do IMECC.
Como foi montar disciplina, ementa, plano de curso?
Eu trouxe um pouquinho da experiência de Brasília e Goiânia que eu trabalhei. A
Secretaria de Educação de Brasília, a UnB me emprestou pra dar assessoria e nós
montávamos cursos para professores da rede. Não tinha e todos os professores vieram
de fora para cá. E lá [Brasília] tinha só eu ... Então foi uma carga enorme. Mas eu juntei
essa experiência. Quando cheguei aqui, foi possível propor três disciplinas.
E quais foram as disciplinas?
Uma era Didática Especial da Matemática, que começava no terceiro ano e depois
os alunos, depois de um ano todo, eles passavam para o estágio supervisionado. A
Didática [de Matemática] era o ano todo. Tinha a Didática I e a Didática II, e eu
trabalhava com os mesmos alunos durante um ano todo. Então, a primeira parte era mais
teórica; a segunda era mais voltada para a prática de ensino, mas ainda era aqui dentro
da universidade. E eles entravam em sala de aula quando estavam no terceiro ano. E era
um estágio realmente supervisionado. E eu ia assistir aulas nas escolas daqui de Barão
Geraldo. Tudo na base da amizade! Chegava lá, conversava com a diretora, marcava os
horários. A gente já chegava prometendo que deixaria lá vários materiais didáticos. Mas
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confesso a você por questão de honestidade: a idéia de deixar na escola um embrião, um
começo de laboratório, fascinava os professores, a diretora... Mas a experiência me
mostrou o seguinte: não é porque eles passaram a ter o material que isso mudava
alguma coisa na sala de aula. Eles não sabiam como utilizar. Isso reforçava, perante os
nossos alunos, a importância do curso que embasamento para ele poder realmente
utilizar isso. Daí é que surgiu a idéia de se fazer ao finalzinho do curso, às vésperas da
formatura, uma amostra do que foi produzido, e chamar os professores aqui, chamar os
pais dos alunos, os alunos de lá, e até mesmo os nossos colegas daqui. “Mas vocês
produziram isso? Mas para que serve isso? Como é que se usa isso?” Eu não tinha
nenhuma atuação nisso. Eram só os alunos da licenciatura que faziam apresentação,
explicavam, davam entrevistas aos jornalistas. Acho que faz parte da formação. Não só
o conhecimento de conteúdo e de didática, mas essa postura, esse desenvolvimento, esse
dialogar com o público porque ele tem que ter crença naquilo que ele está falando.
E o curso de pedagogia, quando foi criado?
Foi implantado depois e sem qualquer disciplina de Didática da Matemática.
Mas havia alguma disciplina de matemática no curso?
Não, não, nada. Foi uma conquista que aconteceu durante a experiência. Porque
não adiantava a gente caprichar da 5ª a 8ª séries, se os alunos chegavam com grandes
problemas lá na 5ª [série]. Então nós insistimos, fomos mostrando aos colegas que
concordaram e essa disciplina existe até hoje. Tinha que ter essa diretividade. E ao
trabalhar a Didática, se fazia automaticamente uma revisão dos conteúdos. Revisão
entre aspas porque a grande maioria não sabia, e ficava no livro didático. E não sabiam
responder às questões que as crianças faziam, porque nós fomos arquivando. Nós não
nascemos com a intuição e a percepção pra descobrir essas coisas... “Professor, a
tabuada do 4 é 4x5 ou 5x4?”. É conceitual! Ele está perguntando uma questão
fundamental! E a resposta é: “Dá na mesma coisa! Faz aí o que você quiser!” Não é
isso! O resultado, então, ele sabe que é vinte, ele tem aí a calculadora. Inclusive, quando
você compra um material impresso, emborrachado, tem lá a tabuada. Tem lá a tabuada
do 2. É fundamental para o professor! O professor precisa saber responder. A princípio,
ele fez um curso. Os cursos de formação de professores sempre foram muito deficientes.
Quando eu falo de professor de matemática, eu estou incluindo aquela parte que deveria
ser dada na Pedagogia. Isto está claríssimo! Hoje quando você trabalha na pós-
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graduação com os psicopedagogos, que podem abrir clínica de recuperação em
Matemática e eles não sabem absolutamente nada de Matemática. E a resposta deles é a
seguinte: “Ah, mas na minha clínica eu vou pagar para um professor de matemática
quando tiver aluno interessado!” Reconhece que não está sabendo! E é muito bonito!
De 1ª a 4ª séries é maravilhosa a matemática! Precisa de muito material didático, visual,
manipulativo...
Quando foi proposta a Didática da Matemática para o curso de Pedagogia,
também foram propostas outras disciplinas de Didática (das outras áreas:
História, Ciência, Língua Portuguesa)?
Sim, tanto que o maior departamento da Faculdade de Educação é o de
Metodologia de Ensino justamente por causa disso.
Como a disciplina de Didática da Matemática era trabalhada na licenciatura
em Matemática, em questões de conteúdo de metodologia?
No começo, nós usávamos um livro que se chamava “A arte do magistério”. São
dois autores. Um deles é Young. Nesse livro ele diz: “O professor é um artista. Ele é
um cientista, ele é um educador. Ele é um articulador”. E termina o livro com, mais ou
menos, umas trinta propostas. O livro é fascinante! Então você me diria: “Ah, mas este
é um livro de Didática Geral!” Pode ser! Mas nós púnhamos exemplos. Ao lado da
proposta de cada capítulo, nós ilustrávamos com exemplos da Didática da Matemática.
“Veja! Olha o que te espera!” E usava sutilmente a seguinte estratégia: os alunos
sorteavam os vários capítulos, tinha que fazer um resuminho e apresentar para os
colegas. Eu argumentava que eu não tinha condições de fazer tudo. Na verdade, o que
eu queria é que ele viesse aqui na frente dos colegas e fizesse uma explanação. Porque
uma coisa é você ouvir, outra coisa é você falar. Falar na frente. Sem falar em prática
[de ensino]. Ele vai apresentar para o colega. Aí os exemplos eu dava porque eles não
tinham experiência. Com isso, eles sabiam a grandiosidade que era ser professor. E eles
se surpreendiam muito porque até então tinham sido: ou alunos até o ensino médio ou
alunos na universidade de conteúdo matemático. Era a primeira vez que eles se viam
numa ótica diferente.
Em seguida, nós usávamos alguns tópicos. Por exemplo, tem um filme aqui,
vamos assistir ao filme. “Retroprojetor, vamos usar o retroprojetor! Me ajude aqui!”
Então, eu levava lá e punha a transparência de maneira errada. Aí vira pra lá, vira pra cá
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até acertar. “Olha que descoberta que fizemos! Nós vamos ter que padronizar isso!”
“Como é que vamos usar o retroprojetor? É assim! Se não, fica tudo atrapalhado...
Então, vamos anotar aí como usar porque não está escrito aí como usar e depois nós
vamos enfrentar isso na sala de aula”. Você não vai usar se não souber usar, ou outro
instrumento. Você vai ao dentista ou ao médico e já se submete a motor, a buticão, a
bisturi sem saber... Não é porque ele tem instrumento que ele sabe usar. Até a bola no
futebol! Tem que saber utilizar! Então, ele [o aluno] terminava o curso sabendo quais as
providências que ele tinha que ter e saber usar no planejamento e cuidados dentro da
sala de aula. Aqui mesmo na Unicamp, quando a gente ia assistir juntos alguma palestra
de gente importante e eles usavam mal, os olhares se cruzavam. E até hoje mesmo, pela
internet, eles dizem: “O senhor lembra do Fulano que não sabia usar o
retroprojetor?!”
Então, o curso era eminentemente prático para não fazer o licenciando passar o
vexame de não saber usar o material em sala de aula. Mas acho que valeu a pena!
Mas tinha outros temas. Por exemplo, a prolixidade na abordagem da Matemática.
Na época, os nossos livros didáticos tinham uma fórmula para resolver equação do 2º
grau completa, uma fórmula diferente para resolver a incompleta, uma terceira fórmula
para resolver outro tipo de equação... Era característica da época muita fórmula. Os
mitos tinham um tratamento especial.
Que outros recursos didáticos o senhor trabalhava em sala de aula com os
alunos?
Os artigos que eles encontravam em jornais, revistas, eles traziam para a sala de
aula. Isto era um pedido freqüente! Tente trabalhar não só com as notícias que eles estão
recebendo pelos jornais, televisão, revistas, mas também pelas conversas que eles
escutavam no bonde, no ônibus, na feira... Porque a gente acreditava que a Matemática
tem de estar muito próxima da realidade. É de lá que ela veio. Tinha que ir aproximando
os alunos dessa missão que os esperava. Eles só não sabiam onde eles iriam trabalhar.
Nesse último livro meu “Para aprender Matemática”, eu mostro um exemplo de que o
contexto onde você trabalha é importante. Nós tínhamos um triângulo feito em madeira,
com dobradiça. E um professor disse: “Ah, mas eu não tenho condições de serrar, de
pintar como este, não!” E eu disse: “Mas você pode fazer de papel, de cartolina”. “Ah,
não tenho dinheiro pra isso!”. E eu disse: “Bom, então você pode fazer no jornal pra
mostrar para os alunos que, quando você dobra os três ângulos, justapondo os vértices,
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os ângulos somam 180 graus”. E ele disse: “Mas aqui o jornal não chega, ele chega
muito úmido por causa da umidade”. Isso foi lá na Amazônia. Aí eu pensei: “Acho que
não tem mesmo solução aqui”. No dia seguinte, uma professora chegou e disse:
“Professor, eu tenho uma sugestão de matéria-prima para resolver esse problema”. Ela
recortou a folha de bananeira em forma de triângulo e dobrou os três ângulos, formando
180 graus. Veja como é importante você conhecer o contexto onde você está. Se não, ao
querer adaptar ou transplantar, você pode não conseguir. Apesar de não sabermos onde
eles iriam trabalhar, o futuro que os esperava, a gente deixava isso de lado, mas tentava,
dentro do nosso contexto aqui de Campinas, trazer todas as informações possíveis que
eles tinham vivenciado.
Eu tinha uma caixinha, uma espécie de urna, para pôr ali as perguntas. Por quê?
Porque tem muitos alunos que não querem se expor aos colegas ao fazer a pergunta.
Então, valia o anonimato, mas tinha que colocar a pergunta. Essa pergunta podia surgir
em uma conversa na casa dele, entre parentes, pessoas mais velhas que ele, tinham
perguntas sobre a Matemática. Quantas vezes surgiu: por que um número elevado a zero
é um, por que menos com menos dá mais. Eu perdi a conta! Nós tínhamos quinze
minutos dedicados a isso. Porque eu tinha um programa também a cumprir. E poderia
também não aparecer perguntas, e eu tinha que conduzir o processo. Mas tinha que dar
uma flexibilidade para inserir aquelas perguntas que estavam surgindo no dia-a-dia
deles. E eu aprendi muito com isso. É um leque astronômico. Havia perguntas de todos
os tipos. E nós não tínhamos obrigação de responder na hora. Eu também levava a
caixinha. Eu tinha uma semana para abrir, para responder, perguntar aos colegas o que
eles achavam... Era fascinante! Isso fazia parte de um conjunto específico de ‘porquês’.
Hoje eu tenho mais de cem ‘porquês’ catalogados. Seria interessante, se eu tivesse mais
tempo, de colocar no papel porque o tempo passa e as perguntas continuam as mesmas.
Isso eu acho muito sintomático! Quer dizer alguma coisa muito importante para nós!
Como era a avaliação com os alunos?
Tudo isso que eu estou te contando, posso dizer que acontecia “à moda antiga”.
Havia prova. Mas sempre achei que a prova pode não retratar o real aproveitamento
porque ela é um flash, e pode pegá-lo com os olhos fechados na fotografia, numa
posição inconveniente. Acho que tem que avaliar mais coisas. Ouvir, inclusive. Ouvi-lo
com relação a dois pontos importantes: o que você pra sugerir para que eu mude para o
ano que vem? Ah, mas então ele está avaliando o professor? Sim, mas é uma avaliação
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do que ele viu, do que ele entendeu, do que ele aproveitou. E mais do que isso: no que
ele pode avançar em relação a isso. E a outra questão é: o que você achou do curso? E o
que você (conversando com o colega que está indeciso e vai fazer o curso), o que você
levaria desta disciplina para a conversa? Eu não queria saber coisas pontuais, não.
Coisas pontuais eu queria saber durante o curso.
Nós tínhamos um teste escrito, individual, que eu não conseguia – devido talvez
aos meus traumas... Não podia deixar de dizer: “Fui aluno do Lorenzato, não sabendo
algumas coisas!” Então, eu distribuía pra eles logo no comecinho [do curso]. É isso
aqui que eu vou perguntar! “Por que o Pi vale 3,14?” São coisas que eles iam ter que
ensinar, e eu não podia permitir que um aluno meu terminasse o curso sem saber
responder. Como ele vai ensinar, eu não tenho controle sobre tudo, porque na prática de
ensino e no estágio supervisionado, eram temas bem pontuais que ele iria ensinar e a
gente iria assistir com outros colegas dele. Mas uma série de conteúdos, de pontos
importantes, ele não pode abrir mão! De jeito nenhum! E se não sabe, vamos rever aqui!
Então nós tínhamos um teste, um jogo aberto desde o começo. As perguntas eram
aquelas que as crianças vinham fazendo na sala de aula. Não tem nenhuma pergunta
criada por mim.
Além disso, o que mais o senhor utilizava como critério de avaliação?
Sim. O trabalho em grupo foi um pouco mais difícil. Eu usei muito isso na pósgraduação, no mestrado e no doutorado. Na licenciatura foi mais difícil. Tinham muitas
‘panelinhas’. Já vinha da formação anterior. Tinham aqueles que vieram da matemática
aplicada, aqueles que gostavam mais de álgebra, os de análise. Tinham os grupos que já
vinham estudando juntos e não queriam quebrar a ‘panelinha’ aqui.
Você lembra do livro “A arte do magistério?”. Então, cada um apresentava um
capitulozinho. É difícil você imaginar uma pessoa que vai começar, perante um grupo
heterogêneo, o cara tem que ir lá na frente sozinho. Então, tem sempre alguém junto que
pode dar palpite... Tudo isso fazia parte da estratégia para poder levá-los a essa situação
que eles teriam que enfrentar o resto da vida, como professor numa sala de aula.
É tão difícil trabalhar hoje com essa meninada... Uma menina veio aqui e disse:
“Professor, eu gostei muito do seu curso de Didática, mas eu não me lembro de
nenhuma aula, o senhor ter explicado pra gente, o que a gente teria que fazer quando o
aluno tirasse o revólver dentro da sala de aula e desse um tiro no chão?” E eu disse pra
ela: “Eu também não sei!” Os tempos são outros!
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O senhor falou da rigidez no ensino de Matemática. Eu gostaria de saber
como foi a chegada do Movimento da Matemática Moderna? Como foi trabalhar
com essas novas idéias?
Na verdade, eu era aluno em Rio Claro quando ela chegou. E eu lecionava à noite
no Ginásio João Batista Leme lá em Rio Claro. E foi um misto de esperança porque
assim como hoje, naquela época se reconhecia que o ensino da matemática não ia bem,
então precisava de modificações. Então, a chegada dessa dita Matemática Moderna foi
revestida de muita esperança, muita expectativa. Mudanças pra melhor! E também de
muita correria porque ela surgiu através de um livro da Editora Nacional do Osvaldo
Sangiorgi, que se chama “Curso Moderno”. E ele [Sangiorgi] traduziu esse livro de
Matemática Moderna que havia sido lançado nos Estados Unidos. Isso ele falou pra
mim. Falou também que ele ganhou mais dinheiro com aquele livro do que em toda a
vida dele. Por quê? Por causa dessa tendência que o ser humano tem: se é moderno é
bom e eu devo comprar. E tudo que está trás não presta, não vale. No meu livro “Para
aprender Matemática”, eu falou do novo e do antiquado. Porque o antiquado é
desprezível, ele é confundido, muitas vezes, com o velho. Tem coisas que são antigas e
não são antiquadas. E tem coisas que são novas e não são boas.
Mas aí nós tínhamos que correr na livraria para comprar o livro que vinha de São
Paulo e terminava no primeiro horário de chegada. E o professor tinha que comprar o
livro antes do aluno porque ele não podia chegar na sala de aula à noite, e o aluno com o
livro e o professor não sabia absolutamente nada daquilo que estava no livro. Tinha que
estudar antes. Aí deu aquela ‘conjuntivite aguda’, Porque era conjunto pra tudo quanto é
lado. Não podia se pensar em ensinar nada se não fosse por conjuntos. Com isso, os pais
ficaram alijados de qualquer ajuda às crianças. A Matemática deles já não servia mais.
A simbologia era outra. Foi um fogo de palha que ardeu fortemente na 5ª, 6ª e 7ª séries,
e mais tarde ele avançou para 3ª e 4ª séries. E como todo fogo de palha, ele é forte mas
ele termina logo. Não tinha nada mais daí em diante. E ele causou um outro
inconveniente: ele deslocou o pouco de geometria que tinha. Era geometria dedutiva,
lógica, cartesiana. Tinha que demonstrar os teoremas... Nem estou te dizendo que era
muito boa, correta, não. Demonstração de teorema sempre foi um pavor dos alunos. A
vida mostra que eles não precisavam aprender a demonstrar os teoremas para viver
melhor: eles tinham é que aprender propriedades geométricas para viver melhor. Mas
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não a demonstração. No entanto, se tirou essa maneira de ensinar, se tirou toda a
geometria. A geometria sumiu do currículo. Aí sim o prejuízo foi grande.
E o que ficou com o fim da Matemática Moderna?
Ficou um tempo de desorientação, de falta de orientação porque inclusive nós da
universidade, montando os currículos, vamos pôr o quê? E veja que hoje, o que temos?
Foi uma certa volta, um certo retorno ao currículo de conteúdo antigo. Não precisa falar
em conjuntos. Conjuntos é uma maneira de expor. A moda pegou!
E os alunos da licenciatura vinham com muitas dúvidas?
Eles tinham que se tornar uma geração de decisão. Vão continuar e vão levar os
alunos a essa situação que vocês estão vivendo hoje? Termina a 8ª série, aí muda para a
maneira antiga, faz vestibular no misto, e depois vão dar aula do quê? Foi um período
muito complicado pra todos!
E na Pedagogia, como a Matemática Moderna foi recebida?
Como se tivesse chegado um fantasma! Dando ordens, ditando novas regras... Já
não sabiam, com segurança, as outras da anterior... E agora mudou tudo. Ficaram
completamente perdidas. Mesmo porque não era isso o que elas [as alunas] queriam.
Não é matemática a preferência. Matemática é uma pincelada só no currículo. Elas são
professoras de outras coisas. Foi muito, muito difícil! Mas acho que ajudou a gente a
perceber o seguinte: nós temos que tomar cuidados com os modismos, modismos em
Matemática. Segunda coisa: nós temos que selecionar o que é realmente essencial para
que os nossos alunos aprendam. Então, você pega o caso da geometria que sucumbiu,
sumiu... por omissão dos professores porque ficaram completamente... A matemática
Moderna não repôs nada no lugar da geometria. Então, já não sabiam. Tinha
demonstração de teoremas que ninguém gostava. Com isso a geometria foi castigada.
Hoje você percebe o seguinte: quais são as propriedades geométricas que os alunos vão
realmente precisar na vida? É isso que tem que ser ensinado. Se é pela linguagem de
conjuntos, se vai demonstrar o teorema, comprovar essas propriedades ou não... Isso eu
acho secundário! Eu acho que não devemos abrir mão de alguns elementos: o teorema
de Pitágoras... Ele precisa saber disso. Quando ele vai fazer, por exemplo, um box na
casa dele, e ele chama o vidraceiro. “Você quer duas portas de correr ou você quer que
faz em ângulo reto, abre uma pra lá e outra pra cá?” As medidas, o preço varia de
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acordo com o que você vai gastar. Tem que mostrar pra eles as aplicações disso no diaa-dia. São lições que a história nos vai dando.
A partir de quando o senhor começou a trabalhar com a Pedagogia?
Não lembro. Quando os colegas já tinham terminado o doutorado e já estavam
com a licenciatura, nós insistimos para pôr alguma disciplina [de Matemática] na
Pedagogia. E aí vale um consenso: os professores mais experientes ficam com os níveis
mais elementares porque são mais difíceis. De certa maneira, é mais fácil trabalhar na
pós-graduação do que nos conceitos que você tem que ensinar às crianças em idade préescolar, com vistas a aprender Matemática na 1ª a 4ª séries. Por isso, eu acabei fazendo
um outro livro “Educação matemática e educação infantil”. Nessa trajetória toda, você
deve estar percebendo o seguinte: eu juntei informações de maneira que quando os
livros saíram, eles saíram como produto desse trabalho. Não foi porque eu tive uma
inspiração. Conforme os desafios foram aparecendo, a gente foi enfrentando,
equacionando, e foi acumulando material.
O que o senhor utilizava de material didático com a Pedagogia, com as
professoras que iriam lecionar para as séries iniciais?
Não estou dizendo a você que é o correto nem o recomendável. A minha tendência
forte é o material manipulativo porque ele é barato, podendo ser construído de sucata, e
ele é material de preferência das crianças. Criança quer ver com as mãos. Então foi por
isso que eu não tive dúvidas em dar ênfase aos materiais concretos.
O senhor também trabalhou com provas como sistema de avaliação na
Pedagogia?
Trabalhava. Não sei se hoje eu faria isso. Porque acho que é uma maneira do
pessoal levar mais a sério e saber que precisa ter bem claro alguns conceitos. “A
multiplicação é uma espécie de adição de parcelas iguais. Isso é uma afirmação.
Justifique por que ela é verdadeira”. Eu já estou dizendo o que é, mas eu quero que
você me mostre por que você entende isso aí. Então quem decorou o que é
multiplicação... Não é isso o que eu quero! Se ele entendeu, ele vai ter várias maneiras
diferentes de explicar isso para as crianças. Se ele decorou, ele só tem uma. Pra esses
conceitos básicos, tinha prova escrita sim.
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Que outro tipos de avaliação também se aplicava à Pedagogia?
Perguntas. Mas tem gente que não pergunta porque é inibido. Então coloca na
caixinha. Eu nunca via o nome, mas queria ver o quanto a pessoa estava participando. A
caixinha sempre foi uma estratégia interessante. Dei até aqui na Teia do Saber no ano
passado. Porque parece que os problemas continuam os mesmos. Eles não querem
perguntar na frente dos outros para não sofrer críticas. Acho que a nossa educação foi
muita repressiva. Se você errar... Se você errar na prova, na pergunta, no quadro-negro,
você vai ser depreciado em notas, em conceito perante o professor, perante os colegas.
O fato é: não erre! Então é melhor não me expor.
O senhor ainda guarda material dessa época (programas, planos de curso)?
Isso foi guardado até, pelo menos, há uns três meses atrás. Que pena! Quando
você me consultou sobre a possibilidade de conversarmos, eu imediatamente lembrei
disso. Eu tive que limpar a minha sala porque o diretor me pediu.
Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar à entrevista?
Lembra do início de nossa conversa de hoje que eu tive dois professores de
Didática [da Matemática] que me mostraram que era possível ensinar diferente, porque
eu repetia, imitava os meus ex-professores, de uma forma até pior... A faculdade foi
uma decepção didaticamente. E hoje eu olho para trás e pergunto: valeu a pena? Se
pudesse repetir, faria diferente? Tentaria ser engenheiro, médico, criador de alface?...
Não! Sou muito satisfeito por ter escolhido essa trajetória. Por ter sido professor de
matemática como eu ainda sou. Não me arrependo por não ter feito carreira no
Ministério da Educação... ter aberto uma faculdade... nada disso. Eu gosto de ser
professor de Matemática! De preferência, com professores bloqueados! Se eu disser:
“Eu me sinto realizado!” Aí você está acabado! Não vai fazer mais nada. Já realizou.
Eu sou uma pessoa satisfeita com aquilo que eu optei na vida. Sou muito agradecido a
Deus porque na época em que eu tive que decidir: ou você fazia matemática pura ou
você fazia pedagogia. Então, dentro da Universidade de Brasília, aconteceu isso. O
pessoal da Matemática dizia: “Olha, você está falando da Didática! Olha, isso é lá na
Educação!” Ía na Educação, falava de Matemática. “Olha, Matemática é lá na...”
Então, eu percebi que não tinha espaço.
O senhor diria que a área de educação era muito mal vista?
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Eu vou exagerar um pouquinho. Não era nem vista! No exterior já tinha, mas no
Brasil não. No Brasil, você tinha os Colóquios Brasileiros de Matemática em Poços de
Caldas (MG) para pesquisadores de Matemática. E os congressos de educação. Foi um
hiato enorme! Um deixava para o outro a parte de intersecção de ambas, que seria a
metodologia de ensino. Na França não era assim, na Inglaterra não era assim, no Canadá
não era assim... Foi em um desses congressos de educação que começou a brotar um
pouquinho uns exagerados, uns avançados, que começaram a convidar estrangeiros para
falar sobre ensino de... E eu fiz amizade com um deles. Foi quando pensei em fazer um
curso no exterior. Eu escrevi para ele e ele aceitou. Ele me aceitou como estagiário e eu
fiz o pós-doutorado em Quebec, no Canadá. E foi um ganho pra mim, fenomenal. A
biblioteca que esta universidade tinha à disposição dos alunos de Didática da
Matemática era maior do que a nossa biblioteca da Faculdade de Educação. Então eu
senti que tinha um mundo a ser descoberto. Tanto que eu fui pra ficar um ano e fiquei
dois. Trouxe caixas e caixas de xerox de projetos, de pesquisa para implantar em
Campinas. Foi isso o que aconteceu. Para mim foi uma visão diferente. Se eu tivesse
ficado por aqui, no Rio, em São Paulo, eu teria ficado no âmbito brasileiro. E eles
tinham lá coisas que aqui a gente não tinha. Eles tinham uma coisa que hoje nós
chamamos de computador, para cada professor. Aqui eu não tinha nem telefone nem ar
condicionado na Unicamp em 1990. Quando eu cheguei lá, eu fiquei bestificado de
ver... Como eu já tinha o doutorado, eles me consultaram se eu estaria disposto a ouvir
alunos da pós-graduação, sobre projetos de pesquisa. Eu concordei desde que a pessoa
falasse na língua de origem porque tinha muito hispano-americano, do México até o
fim. E tinha também os africanos que falavam francês. Para esses, eu pedi que falassem
em francês, e outros em espanhol. Eu pensei: “É isso o que eu vou ganhar. O ouvido vai
melhorando”. Eu ganhei muito mais porque eu escutei uma gama enorme de projetos de
pesquisa, sobretudo de matemática porque aqui eu não tinha. Não tinha nem pós aqui.
Aconteceu um caso curioso. Um dia, uma moça disse que queria uns artigos de um
professor de Londres, sobre ensino de Probabilidade no ensino médio. Eu disse que não
ali. Vou verificar com meu ‘guru’. Eu fui lá perguntei: “Quanto tempo demora aqui em
Quebec? Isso chega quando? Porque isso atrasa o projeto dela...” E ele me disse:
“Aguarde um pouco!” Eu sou estrangeiro. Se ele disse ‘aguarde um pouco’ é para eu
aguardar um pouco! Voltei pra sala e disse para ela: “Aguarde um pouco!”. Na minha
mesa, começou aquela impressora de agulha... eram os artigos que estavam chegando
naquela hora. E eu pensei: “Coitado do meu Brasil!”
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Eu não sabia que ao ouvir esses projetos, eu ia ganhar inúmeros amigos, e eu ia
ganhar do departamento uma consulta. “Tem dois professores que vão entrar em ano
sabático. Você quer substituí-los?” Passei a ganhar salário de professor convidado pelo
trabalho que eu fiz. Aliás, eu fui ser chefe de gabinete porque eu trabalhei no meu curso
de licenciatura desinteressadamente. Quando formado, me convidaram pelo trabalho
que eu tinha feito. A gente planta e, às vezes, sem perceber que planta, a gente vai
colher.
Como professor de Didática da Matemática aqui da Unicamp, o senhor tinha
contato com professores de Didática e Metodologia de Ensino de outras
instituições?
O Scipione fez parte da minha banca de doutorado. Eu o conheci, mas nós não
tínhamos congressos, reuniões desse tipo. Nós começamos a fazer algumas reuniões
com professores de Prática de Ensino de todas as disciplinas. Aqui em Campinas e em
São Paulo também. Mas era uma atividade com iniciativa nossa, dos colegas, nada
organizado. Não tinha entidade nenhuma. Pagávamos hospedagem, gasolina, tudo.
Aprendemos bastante, mas era... O embrião é sempre assim. Veja que em 1987 é que
começou a organização da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Os Colóquios
Brasileiros de Matemática – que já vinham acontecendo há muitos anos – eles eram
organizados pela Sociedade Brasileira de Matemática. E não tinha nos Colóquios
absolutamente nada de ensino de Matemática. Eles eram muito sérios, muito
organizados.
O senhor chegou a participar de alguns Colóquios?
Eu freqüentei sim. Você quer que eu seja claro ou mais educado? [risos]. Fui
convidado a me retirar! Porque eu cometi o seguinte deslize de principiante: fui até à
secretaria do evento, pedi uma cartolina, um pincel atômico e escrevi: “Dia tal, em tal
sala, reunião sobre problemas de ensino de Matemática”. Era no dia seguinte a
reunião. Eu não pedi ordem a ninguém. Eu fiz isso não para confrontar ninguém, fiz
porque senti que ninguém se preocupava com isso. A sala lotou de gente! E eu achei
que isso era muito bom! Eu projetei uma pesquisa que eu tinha feito em Brasília como
assessor do secretário de educação. Eu mostrei um levantamento que a gente fez em
Brasília, em todas as séries da 5ª [série] em diante, em todas as escolas, em todas as
disciplinas. Ao todo, foram avaliadas 360 mil notas, mostrou que, em diurno, noturno,
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periferia... A Matemática foi a disciplina que mais reprovou em todas as séries, em
todas as cidades, em todos os turnos, campeã absoluta. Temos aí um problema! O
problema está posto e comprovado!
Esse Colóquio foi em qual ano?
Deixe eu me lembrar... Eu ía nos Colóquios enquanto eu era aluno em Rio Claro.
Mas eu trouxe essa pesquisa de Brasília... Foi em 1967, provavelmente. E aí, com muita
razão, o secretário, o tesoureiro e o presidente daquele Colóquio me chamaram na sala e
disseram assim: “O senhor fez isso?” Fiz! “O senhor tem consciência de que com isso
o senhor levou pra sua sala os alunos que eram dos nossos cursos? O senhor está
tumultuando o nosso trabalho! A gente pede que o senhor se retire porque os seus
interesses não são os nossos!”
Com isso, eu fiquei muito desorientado, muito chateado. Mas veja: eu tinha razão.
Mas depois surgiu a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Já havia essa massa
crítica de pessoas preocupadas com o ensino da Matemática.
Agora, só pra gente dar risada: quando eu me tornei chefe de gabinete, você sabe
que as verbas para esses Colóquios... eles vão bater na porta lá pedindo dinheiro. Foram
bater lá e caíram na minha mão. E eu recebi as pessoas que tinha me expulsado do
Colóquio [risos]. E eles sabiam que não iam receber nada. E eles diziam: “Como nós
vamos fazer? Temos que pagar hotel, almoço, jantar...” E eu disse: “Eu sou testemunha
de que vocês trabalham muito bem. E eu dou um voto altamente favorável! Dou a vocês
tudo o que pedirem!” Acho que tem que ser desse jeito mesmo. Aquilo lá tinha uma
finalidade diferente da que eu queria.
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ENTREVISTA
Entrevistado: Prof. Dr. Ubiratan D’Ambrósio
Data da entrevista: 04 de agosto de 2008
Lecionou a disciplina Didática Especial da Matemática
FFCL-Rio Claro – Licenciatura em Matemática (final dos anos 1950 e início dos anos
1960)

Por que decidiu fazer Licenciatura em Matemática?
Meu pai era professor de Matemática. Meu pai costumava ter grupos de alunos
que ele preparava para concursos: eram alunos que queriam fazer concurso para Banco
do Brasil... Então, ele fazia grupinhos pequenos de alunos e dava umas aulinhas em casa
no fim de semana. E eu estava sempre “sapeando” por lá. Eu era bom aluno no ginásio,
e eu me lembro que com 16, 17 anos, ele virei pra mim e disse: “Você não quer me
ajudar?” E eu disse: “Tá bom!”. E eu elaborei alguns exercícios para esses alunos (que
já eram homens) e eu gostei da idéia. Meu pai tinha um quadro-negro... Eu fazia uns
exercícios de repetição... ensinava regra de três, cálculo de juros, essas coisas... Eu
acabei gostando e os alunos também gostaram! E assim começou a minha carreira de
professor. Era muito natural que quando eu terminasse o [curso] colegial, eu seria
professor. No colegial, eu tive um professor de matemática que era licenciado: professor
Abraão Bloch. Era um judeu que veio para o Brasil em conseqüência da guerra, e fez o
curso de Matemática na [Faculdade de] Filosofia. E ele sempre falava da faculdade, do
curso de Matemática... E eu acabei indo fazer o curso de licenciatura em Matemática.
Era natural! Eu já era professor! Com 16, 17 anos, eu já dava aulas, e aprendi a usar o
giz, o quadro-negro. Aí eu fiz o curso. Bacharelado e licenciatura eram juntos. E eu fiz o
curso de Matemática na Maria Antônia. Naquele tempo, como tinha uma falta muito
grande de professores para a escola secundária, quando a gente passava para o 3º ano da
faculdade, conseguia um “registro provisório”. Então, quando eu passei para o 3º ano –
eu tinha 20 anos – eu consegui um registro provisório. E quando a gente pegava o
diploma, transformava esse registro em registro permanente. No meu tempo, o curso de
Matemática eram quatro anos de bacharelado, e fazíamos três disciplinas pedagógicas:
Didática Geral, Didática Especial e Psicologia da Criança e do Adolescente. Essas eram
as três disciplinas obrigatórias que você fazia além do bacharelado.
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Então, eram cinco anos de curso?
É, mas você tinha a opção de fazer junto com o 4º ano. Com quatro anos, dava
para se formar. No 4º ano, eram três disciplinas da educação e mais 2 disciplinas do
bacharelado. Então, no 1º ano, fazíamos meia dúzia de disciplinas; no 2º ano, mais meia
dúzia de disciplinas; no terceiro, mais meia dúzia; e no 4º ano, duas disciplinas de
matemática. Então, você poderia fazer o curso da educação junto a esse 4º ano. A
maioria fazia isso, eu não fiz. Como eu dava muitas aulas, eu fiz um ano a mais. Então,
eu me formei como bacharel (em 4 anos) e como licenciado só no ano seguinte.
Quem eram os colegas de turma que se formaram com o senhor?
Sim, éramos quatro. Eu, o Almerindo Marques Bastos, que se interessou pela
escola secundária, e foi um professor muito destacado, muito importante na Secretaria
de Educação, um excelente colega e, até hoje, é um grande amigo. Uma outra colega
chamada Iracema Martin, que depois se casou com um colega físico chamado Gerard
Bund. É a Iracema Bund, professora aposentada do IME-USP. E uma outra colega que
se chamava Lourdes de La Rosa, que casou com um colega que era formado pelo
Mackenzie, e esse colega era o Nelson Onuchic, que é a Lourdes Onuchic. Éramos
quatro. E tinham alguns outros que eram retardatários, porque pouca gente fazia [o
curso] nos quatro anos. Como muita gente já dava aula – e eu não era o único que dava
aula – muita gente ia fazer o curso já como professor. Eu lembro que tinham mais
alguns na nossa formatura, mas não sei bem quem eram. E tinham também os alunos da
Física que se formaram conosco. Embora fossem cursos diferentes, mas o 1º e o 2º anos
eram comuns, e o 3º ano era meio-a-meio. Então, nós fazíamos os dois primeiros anos
juntos (Matemática e Física).
E como eram feitas as disciplinas pedagógicas?
Não. Quanto às disciplinas pedagógicas, eles faziam as disciplinas deles, para
serem professores de Física. A Didática Geral era geral: nós tínhamos gente da História,
da Filosofia... Psicologia da Criança e do Adolescente era todo mundo junto. E Didática
Especial da Matemática, para os alunos da Matemática, e eles tinha Didática Especial da
Física.
O senhor lembra quem eram os professores das disciplinas pedagógicas?
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O curso de Didática Geral me marcou muito, porque o curso de Didática Geral era
um curso de Filosofia da Educação. E era onde a gente lia os grandes pensadores da
educação. Foi lá que eu li Comênios, foi lá que eu li Herbart, foi lá que eu li John
Dewey... Então, no fundo, era Filosofia da Educação. E no curso de Psicologia, também
eram os clássicos: nem se falava no Piaget. A Psicologia era uma coisa mais ligada à
clínica. E a criança, o adolescente podiam ter perturbações... Não era tanto a
aprendizagem, como passou a ser trabalhada por Piaget, Vigotsky... isso não aparecia. E
quem dava aula era uma educadora muito importante, dona Noemi Silveira Rudolpher.
Ela seguia a Psicologia Clínica. Não havia essa preocupação com a aprendizagem, não.
E quem lecionava Didática Geral? O senhor lembra?
Didática Geral era o professor Onofre de Arruda Penteado Júnior, professor
catedrático de Didática Geral. Um homem que se tinha muito respeito por ele,
fornecendo leituras muito boas... Quanto à Didática Especial... Eu vou te dizer que eu
nem lembro o nome da professora! Foi um curso que passou em brancas nuvens.
Ensinar como trabalhar no quadro-negro, como preparar um plano de aula... Quer dizer,
eu já estava com dois anos de experiência, já estava muito à frente. Eu já sabia como
organizar uma aula, como apagar o quadro-negro... E a Didática Especial falava dessas
coisas. Eu achei um curso extremamente... Olha, eu nem lembro da professora.
Eu li numa entrevista, retirada de uma tese, que havia uma professora
chamada Berenice. Será que foi essa?
É, é. Foi a Berenice. Para mim não influenciou em nada... Eu lembro tão bem dos
outros cursos, detalhes das aulas, e disso eu não lembro nada. Esse foi um curso que não
me deixou nenhuma (...). Essa foi a minha licenciatura!
Fale um pouco da sua trajetória profissional. Como surgiu o convite para ir
para Rio Claro?
Quando eu terminei a licenciatura, meu registro passou a ser o registro definitivo.
Eu aumentei o número de aulas. Eu dei aulas no Colégio Visconde de Porto Seguro
(onde eu estudei). E depois eu dei aulas em alguns outros colégios: dei aulas no Colégio
Sion, no Liceu Coração de Jesus. Eu me formei no bacharelado em 1954, e na
licenciatura em 1955. Mas eu nunca me desliguei do bacharelado. Fiz um curso normal,
não fui aluno brilhante. Eu ia fazendo o curso respeitado pelos professores, mas sempre
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um aluno médio. Não tive nada de especial. Eu sempre fui muito amigo dos professores.
E eu considero, do meu ponto de vista, que foi um curso muito bem feito. E de todas as
disciplinas, eu gostava particularmente de Teoria dos Números. Essa disciplina aparecia
no primeiro ano, depois aparecia no segundo ano... Quem dava Teoria dos Números era
o professor Fernando Furquim de Almeida. No terceiro ano, eu acho que ela não era
uma disciplina obrigatória. Ela se chamava Crítica dos Princípios da Matemática. Então
deveria ser um pouco de fundamentos da Geometria, coisas desse tipo, mas o Furquim
dava muito mais ênfase à teoria dos números. No terceiro ano, eu tenho a impressão de
que a disciplina era optativa. E eu fiz Teoria dos Números no terceiro e no quarto ano. E
nós estudávamos coisas bem mais avançadas. Eu gostava muito da Teoria dos Números.
Quando eu terminei o bacharelado, eu ia para a licenciatura (eram só três disciplinas) e
eu freqüentava o Departamento de Matemática. Continuei engajado no seminário de
Teoria dos Números. E esses seminários eram seminários bem avançados! Isso já
indicava uma pós-graduação. O que era pós-graduação? Ninguém se matriculava para a
pós-graduação. Você ficava lá fazendo pesquisa com eles até o momento em que você
achava que tinha uma tese, o professor dizia se aquilo dava pra fazer uma tese de
doutorado. Mestrado nem se falava naquela época. Então, eu estava me encaminhando
para essa tese de doutorado em Teoria dos Números.
Em 1956, uma faculdade do interior, chamada Universidade Católica de
Campinas, que virou PUC-Campinas, eles tinham um curso de licenciatura em
Matemática. Era um curso com bons alunos, principalmente mulheres. As famílias do
interior não tinham coragem de mandar as filhas estudar sozinhas em São Paulo, mas
tinham coragem de mandar para Campinas. Era um curso com excelentes alunos! Mas o
curso era formado por engenheiros. O professor de Química era farmacêutico. Eram
pessoas que gostavam de Matemática! Até que chegou o momento em que um dos
alunos do curso tirou o primeiro lugar no concurso para professor secundário do Estado.
E foi aquele alvoroço! Rui Madsen Barbosa! Acho que foi em 1955, por aí... “Olha só!
De Campinas! O que tem lá?”. Então, o monsenhor Salim, que era o reitor da
universidade, muito alerta e que percebia tudo o que estava acontecendo em volta,
percebeu que a licenciatura em Matemática deveria ser cultivada. E ele procurou um
amigo dele da Igreja Católica – o professor Furquim era muito ligado à Igreja. Ele pediu
ao Furquim que o ajudasse a levantar esse curso. O Furquim não poderia dar aula lá no
interior, e o Furquim então disse: “Eu tenho um jovem assistente que está pesquisando
comigo, foi meu aluno, com bastante experiência didática, e eu o oriento para ele dar
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aulas em Campinas!” E me indicou. Eu fui pra Campinas, apresentado pelo Furquim,
conversei com o monsenhor Salim. Ele me recebeu muito bem, e me explicou o que era
pra fazer. Eles queriam que se fizesse do curso de Campinas o que fazia no curso da
USP. A disciplina básica era Análise. Então, o monsenhor me entregou essa disciplina.
“E você organiza o curso como quiser!”. E eu dava igualzinho ao curso que a gente
teve na USP, o curso do Catunda. Em 1956, eu comecei a dar aulas lá, diminuí minhas
aulas no ensino secundário. Em 1957, nós tivemos o 1º Colóquio de Matemática, e eu
participei do Colóquio. Foi excelente! Fiz contato com outros jovens. E nesse colóquio,
eu reencontrei dois colegas da faculdade, formados um ano depois de mim. Mas eram
amigos porque as turmas se misturavam (que era o Renzo Peccinini e o Gilberto
Loiben). Logo que se formaram, eles foram para uma escola nova que havia sido
fundada recentemente: Escola de Engenharia de São Carlos. Então, no Colóquio de
1957, eu fui para o colóquio como professor da PUC-Campinas, e o Gilberto e o Renzo
foram como professores assistentes de São Carlos. E São Carlos era uma instituição de
pesquisa. Lá tinham três professores italianos: o Achile Bassi, Tcheconi (?), Ubaldo
Richá (?), e levaram alguns jovens recém-formados de São Paulo. Além do Renzo
Peccinini e do Gilberto Loibel, levaram também um jovem da Escola Politécnica, o
Rubens Lins. Todos meus amigos, meus colegas. No Colóquio, eu fui apresentado ao
Tcheconi (?), e eles estavam interessados em aumentar o Departamento de Matemática
em São Carlos. No início de 1958, o Loibel me telefonou e disse: “Olha, eu estou
telefonando a pedido do professor Tcheconi, pois ele está te convidando pra você vir
pra ser professor assistente!”. Assistente, em tempo integral, da USP. Era outra coisa!
Eu estava dando aulas na PUC-Campinas, e ainda tinha poucas aulas no Colégio Porto
Seguro. E entrar na USP com tempo integral foi irresistível! Esse convite surgiu em
fevereiro ou março de 1958, e a vaga estaria disponível a partir de agosto de 1958. Eu
estava com o casamento marcado para julho de 1958! Em março já estava tudo
engatilhado, tinha comprado até uma casinha, e estava pensando em mobiliar... Então,
conversei com Maria José, conversamos bastante, e ela não titubeou: “É isso mesmo!
Vamos pra lá!” Então, eu aceitei. Mudamos todos os planos, alugamos a casinha (onde
iríamos morar em São Paulo) e alugamos uma casa em São Carlos ao lado do Renzo
Peccinini. Quando casamos fomos para lá. Saímos da lua-de-mel em Poços de Caldas e
fomos direto para nossa casinha alugada em São Carlos: Rua José Bonifácio, 1380. A
casa ainda está lá! Uma casinha boa! E nós fomos para São Carlos. Mas deu um
probleminha em São Carlos. Você tinha dois probleminhas para cargo na universidade:
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um deles era abrir uma posição que se chamava “quadro”, o quadro dos docentes. Eu fui
pra lá porque eles tinham conseguido uma vaga a mais, mas isso não implicava na verba
para pagar esse docente. Moral da história: eu fui contratado, mas não tinha verba pra
pagar. Então, eu consegui o lugar, mas não o salário.
Como ficou?
Bom, era assim! Eu aceitei, tomei posse, mas sem receber um tostão. O Tcheconi
foi muito legal e disse: “Tome seu lugar, mas não precisa deixar de trabalhar!” E eu
continuei em Campinas até o fim do ano, mas já era professor de São Carlos.
Em Campinas, o senhor chegou a trabalhar alguma disciplina pedagógica?
Não tenho certeza, mas tenho a impressão de que eu trabalhei Didática. Não tenho
certeza! Eu lembro bem das aulas de Análise. Em janeiro de 1959, entrei na folha e
passei a ter salário igual aos meus colegas. Em São Carlos, eu comecei a me encantar
com as coisas do Tcheconi: Cálculos e Variações, Teoria da Medida. Eu, que vinha da
Teoria dos Números com o Furquim, mas quando eu comecei a ver as outras coisas do
Tcheconi... Era uma Matemática que me atraí mais. E a Teoria dos Números era muito
abstrata, meramente formal. Não me desagradava, mas o outro me deu mais entusiasmo.
Aí eu comecei a trabalhar com o Tcheconi, comecei a minha carreira em Cálculos das
Variações. Aí eu fui para a Análise. E comecei a fazer seminários de pesquisa também
pensando no doutorado. Você era contratado por tempo integral por um período de,
mais ou menos, 5 anos. Nesse período, você tinha que fazer o doutorado. Ou doutorado
ou concurso. Muita gente não fazia o doutorado, mas fazia o concurso. O doutorado era
uma exigência para o professor continuar como assistente. Mas para manter o regime de
tempo integral, você tinha que fazer o doutorado. Se não perdia o regime de tempo
integral. Tornava-se professor de tempo parcial, que era muito comum. Eu estava
interessado no doutorado, estava interessado no tempo integral, então me envolvi com o
Tcheconi para fazer o doutorado.
Em 1958, foi fundada uma nova faculdade. O estado de São Paulo expandiu o
número de escolas secundárias. Houve uma grande expansão na educação. Mas não
havia licenciados, não havia professores. A USP formava poucos professores. Na minha
turma, formaram quatro. No ano seguinte, formaram dois. E esses dois continuaram na
universidade. Não se formava licenciados para o ensino secundário. O estado de São
Paulo, sabiamente, resolveu formar professores. “Se a USP não está formando, então
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nós temos que formar!” A Secretaria Estadual de Educação assumiu a formação dos
licenciados. Como vão formar licenciados para dar aulas no interior? Fazendo
faculdades no interior. Aí foi uma rede de faculdades isoladas distribuídas em cidades
do interior e, com isso, se cobriu o interior. Alguns professores da Faculdade de
Filosofia da USP estavam realmente incomodados, pois a faculdade não respondia a
esse aumento do número de vagas. Queria-se criar curso noturno, mas havia uma
resistência ao curso noturno. Esses dissidentes da Faculdade de Filosofia da USP
assumiram, junto com o governo do Estado. O governo do estado resolveu fazer isso e
eles disseram: “Nós ajudamos!” E eles assumiram as direções dessas faculdades. As
direções das faculdades isoladas eram professores catedráticos da USP, que se acharam
na responsabilidade de desenvolver a rede do interior. Como é que eles iriam
desenvolver essa rede do interior? Então, ter uma vaga na universidade era um drama.
Eu te contei o meu caso em São Carlos! E tinha muita gente boa, gente com condições
de ser professor, mas não tinha vaga! Esses jovens se interessaram em ir para o interior.
Convidados pelos catedráticos da USP, eles achavam que era uma boa idéia: ir para o
interior, mudar para o interior. A chance que eles teriam de conseguir uma vaga na
Maria Antônia (USP) era remota! Todos os professores eram jovens, então ia esperar o
outro morrer?! Então, houve ex-alunos da Maria Antônia que se prontificaram a ir para
o interior. Assim, as faculdades foram chamando professores jovens, mas com muito
boa formação. E assim Rio Claro aparece no mapa. O João Dias da Silveira, que era do
Departamento de Geografia da USP, ele procurou o pessoal da Matemática e pediu ao
Farah. E ele disse: “Olha, tem um jovem formado pelo Mackenzie e que está fazendo
doutorado aqui. Atualmente ele está dando aula no ITA, em São José dos Campos.
Talvez ele se interesse em ir para Rio Claro”. E falaram com Nelson Onuchic. E o
Nelson se interessou. Ele estava casado com a Lourdes, e foram para Rio Claro. Tinha
também um outro jovem, carioca, que o Farah conhecia, que era o Mário Tourasse, que
acabou indo pra lá. O Nelson, que era muito meu amigo, me convidou a ir pra Rio
Claro. E eu disse: “Mas eu estou começando agora em São Carlos!”. E ele me disse:
“Vamos fazer o seguinte: nós estamos no primeiro ano; no terceiro ano terá cadeiras
novas”. No 3º ano terá Álgebra e Topologia (uma cadeira só). Ele me disse: “No 3º
ano você vem pra cá!” E eu já estava entusiasmado para fazer o doutorado com o
Tcheconi.
Aí, houve uma coisa nova. Em 1959, o Tcheconi veio com a novidade de que ele
resolveu ir para a Itália. E o Tcheconi tinha cinco filhos, quatro italianos e uma
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brasileira, e a esposa queria estar perto da família. Então, ele resolveu voltar para a
Itália. O outro orientando dele, o Lins, estava com a tese pronta e deu pra defender a
tese. Ele ia embora e eu estava ainda começando minha tese. Mas ele foi muito legal!
Ele disse: “Olha, não vou te deixar na mão! Assim que eu chegar na Itália, eu vejo um
jeito de você ir pra lá!” E quando chegou nesse momento, o Nelson disse: “A sua
cadeira está pronta!” E eu disse: “O Tcheconi está indo para a Itália, eu também vou
para a Itália também”. E o Nelson me disse: “Não tem problema! Você assume a
cadeira e logo a gente te dá afastamento para você ir para a Itália também”. Em 1960,
fui para Rio Claro, e no segundo semestre eu saí. Fui pra Itália, fiquei um ano lá, voltei
em 1962 e assumi Rio Claro. Comprei casa em Rio Claro, mas não desliguei de São
Carlos porque eu estava fazendo doutorado lá. Então, eu continuei a tese que eu avancei
enquanto estive na Itália.
Quando chegou no verão de 1963, veio um anúncio da American Mathematics
Society de que teria um seminário de aniversário de Cornell sobre uma coisa
inteiramente nova que se chamava Space Mathematics (Matemática Espacial) com
financiamento da NASA. Eles estavam naquela corrida de vôo, colocar um satélite em
órbita, mas eles queriam ir à lua. O problema de órbita é muito difícil. E um dos
instrumentos mais importantes para trabalhar o vôo espacial é Equações Diferenciais
voltada para Teoria do Controle. O problema daquele momento seria saber como duas
naves espaciais podem se acoplar. Eles não sabiam como, e podiam se acoplar e
explodir. Desde 1958 eu era membro da American Mathematics Society, e lá eles diziam
que tinham previsão de receber alguns pesquisadores estrangeiros com doutorado. Eu
fui cara de pau! Escrevi para eles e disse que ainda não tinha o doutorado, mas tenho a
tese encaminhada. Pouco tempo depois, recebi uma resposta deles dizendo que eu tinha
sido aceito para fazer esse curso. Deram-me passagem e bolsa para passar 2 meses em
Cornell. Isso foi no verão de 1963.
Enquanto eu fazia minha pesquisa de doutorado, a grande teoria que vigorava lá
na Itália era de um matemático italiano chamado Neil DeGeorge, considerado um dos
melhores matemáticos do século XX. Ele era jovem da idade do Tchecconi. Quando
estive na Itália, eu conheci o George e estava com a teoria dele para minha tese de
doutorado. Existia um americano chamado Laurence Young, que também tinha uma
teoria nova sobre Cálculo das Variações e o discípulo dele era brilhante chamava-se
Wendell Fleming. A minha tese de doutorado era combinar a tese do George com a do
Fleming. Eu tinha que mostrar como essas duas teorias vão conduzindo ao mesmo tipo
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de resultado. Era um problema muito bacana! Quando eu vi que eu iria para Cornell nos
Estados Unidos – eu nunca tinha viajado para lá – passar dois meses em Ithaca, eu
pensei que poderia conhecer o Fleming. Então, escrevi para ele dizendo que havia
recebido uma bolsa da American Mathematics Society e perguntei a ele se, durante o
trajeto, eu não poderia visitá-lo. Ele me respondeu gentilmente que eu poderia ir e que
ele estaria me esperando. Ele estava interessado em conversar comigo sobre o
DeGeorge. Ele era estrela nos Estados Unidos: todo mundo sabia, mas ninguém
conhecia. Ele era quieto, obscuro, um homem muito acanhado. O John Nash “pirou”
exatamente por causa do DeGeorge porque ele queria resolver a mesma coisa que o
DeGeorge resolveu. Se você ler a biografia do John Nash – não o filme, mas a biografia
“Uma mente brilhante” – você vai ver que o momento da grande crise dele foi quando
ele soube do resultado do DeGeorge. O John Nash era um jovem estrelão que queria
resolver um problema aberto. De repente, chega um italiano que ninguém conhecia e
uma revista que ninguém também conhecia, e resolveu o problema. Então, o DeGeorge
se tornou uma figura enigmática lá nos Estados Unidos. Quando o Fleming soube que
eu ia estudar com o DeGeorge, ele disse que gostaria de conversar comigo. E ele me
convidou a passar uma temporada lá com ele. Nessa época, eu ainda não tinha
terminado o doutorado. Quando voltei ao Brasil, perguntei à minha esposa e ela aceitou.
Escrevi para ele aceitando o convite, e ele disse que eu poderia ir em janeiro. Então, eu
corri para terminar o doutorado e defendi em 08 de dezembro de 1963 em São Carlos,
no dia do meu aniversário. Em 09 de janeiro de 1964, fomos para os Estados Unidos. O
convite o Fleming incluía passagens para mim e toda a minha família e um salário – não
era muito mas dava para viver lá. Foi muito interessante! Eu precisava de visto e,
quando cheguei no consulado, mostrei a carta-convite. Fomos em janeiro de 1964 e
voltaríamos no dezembro de 1964. Passaríamos o ano inteiro lá. Nessa época, me afastei
das atividades do Departamento de Matemática da FFCL-Rio Claro e fui para os
Estados Unidos. Logo que cheguei lá, o Fleming me disse que havia ocorrido o golpe
militar no Brasil. Eles tinham experiência do que tinha acontecido na Argentina, e tinha
muito argentino por lá refugiado. E eles sabiam que golpe militar na América Latina era
um negócio... E eles me pediram para ficar mais um pouco e não voltar logo ao Brasil.
Quando fui convidado para ir para lá, eles também convidaram o DeGeorge que
era um estrelão. O DeGeorge não falava coisa alguma de inglês, e eu falava italiano.
Então, eles me puseram junto com o DeGeorge na mesma sala. Foi um privilégio e eu
fiquei amigo dele. Ele passou a freqüentar a nossa casa, temos fotos juntos. Para mim
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foi ótimo – do ponto de vista matemática e do ponto de vista pessoal. E o golpe militar
no Brasil começou a se prolongar, e o Fleming me disse que eu não deveria voltar ao
Brasil. E ele me disse: “Nós queremos que você fique aqui mais um ano e vamos
esperar o que acontece”. Nós estávamos bem adaptados, o Alexandre – meu filho –
começou a falar lá. A Beatriz falava português, mas logo aprendeu inglês também.
Colocamos eles na escolinha, e decidimos ficar. No ano seguinte, a coisa no Brasil não
melhorou e a tendência era piorar. Então, o Fleming, mais uma vez, disse que eu não
deveria voltar. E ele me indicou um emprego em uma universidade nova que está
expandindo seu departamento de Matemática. Era a Universidade do estado de Nova
York, a Buffalo. Ele me recomendou e eles me aceitaram, com um salário muito bom.
Então, nós mudamos para Buffalo. E fui ficando por lá. Voltei para o Brasil só em 1972.
Quando voltei, fui trabalhar na UNICAMP.
Bom, até agora eu só falei de Matemática, pesquisa, doutorado... E como eu entrei
para a educação? Eu sempre gostei muito de dar aulas no ensino secundário. E quando
eu fui para Campinas, eu tenho a impressão de que eu falava um pouco com o pessoal
(aluno) sobre a didática. E por que eles criaram uma universidade em Rio Claro? Falta
de professores secundários! Era uma crise brasileira! A rede de escolas havia se
expandido e não havia licenciados. Naquele tempo, se tivesse um engenheiro em
alguma cidade do interior, ele se tornava professor de matemática. Se tivesse um
normalista, ele também poderia se tornar um professor de matemática. E se tivesse um
padre, ele também poderia se tornar professor. No interior, esse negócio era muito sério.
O Ministério da Educação criou um programa chamado CADES. E o que esse programa
fazia? Ia para essas cidades do interior e oferecia cursos em janeiro e fevereiro – com
professores de universidades reconhecidas. Esses professores davam aulas de cursos
intensivos (2 meses), depois os alunos faziam o exame e, quem fosse aprovados, tirava
o registro de professor. Era uma maravilha de programa! Tinha que ser isso! Em 1957,
fui convidado para ser professor de um curso da CADES em Florianópolis. Em janeiro e
fevereiro daquele ano, eu fui dar aulas de quê? De Didática Especial da Matemática.
Havia duas disciplinas: uma de conteúdo e outra de didática. Eu fui dar aulas de
didática, e esses professores – que eram os alunos – estavam na faixa dos quarenta anos
de idade, com mais de vinte anos de experiência, e eu era recém-formado. Então, eu
comecei a elaborar um curso de Didática para professores que já estavam dando aula.
Eu lembrava o quanto me desagradou o curso que eu fiz na licenciatura – a professora
ensinava como apagava o quadro-negro, como pega o giz... – e eu pensava: “Eu vou
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falar disso para professores que estão há vinte anos dando aula?” Não fazia sentido!
Então, vou oferecer um curso sobre leituras de trabalhos modernos que, certamente, eles
não conheciam. Dito e feito! Peguei alguns trabalhos, já havia participado de alguns
congressos de ensino de matemática. Comecei a falar sobre educação matemática.
Piaget já era introduzido. Não se falava muito, mas era o comecinho da Matemática
Moderna. Deu para construir um curso comentando textos e leituras, e os alunos
adoraram. E eu aprendi muito também com esses alunos. Eram professores experientes!
Essa foi a minha primeira experiência dando aula de Didática da Matemática.
O senhor se lembra da bibliografia que reuniu para trabalhar no curso?
Eu não me lembro o que tinha, mas havia uns livros da área de educação... Na
própria Matemática Moderna, já havia alguns textos traduzidos. Era um ou outro artigo.
Eu não me lembro dos livros que utilizei no curso de Florianópolis. Essa foi a minha
experiência inicial.
Quando eu fui para Rio Claro, comecei a me envolver mais. Tenho a impressão de
que a Didática Especial era dada no 4º ano, e eu assumi a cadeira. Eu lembro que o
curso se baseava em comentar os programas de Matemática. Eu gostava de comentar os
conteúdos do programa do ensino secundário ao invés de entrar naquelas reflexões
teóricas. Lá em Florianópolis, eu também fiz isso. “Vamos trabalhar frações! O que
tem por trás disso?” Eu lembro que eu estava em Rio Claro, estava começando o
Movimento da Matemática Moderna. Havia o Papy, o Dienes... Nos Estados Unidos,
havia o SMSG... o Movimento da Matemática Moderna francesa... E começaram a
chegar uns livros bons. O livro do Félix Klein Elementary Mathematics from an
advanced standpoint, eu já conhecia desde o tempo da graduação. Era um livro
conhecido. Eu conheci o Félix Klein. Esses livros serviram de base para em Rio Claro
começar a falar em Didática. Não sei como, mas eu fiquei sabendo de um projeto que
existia na Europa chamado “Números em cores”. Era de um matemático chamado
Cuisinaire que fazia umas barrinhas de madeira colorida, com tamanhos diferentes etc.,
e ele ensinava matemática concreta, trabalhando com essas barrinhas coloridas. Ele se
associou a um fulano chamado Caleb Gatteno. Quando eu fui participar de um
congresso em Porto Alegre (RS), eu li um artigo desse matemático em algum livro. Eu
conhecia o livro dele chamado Funções de variáveis complexas. Ele era um matemático
muito respeitado que se voltou para a educação e se associou ao Cuisinaire. Toda a
teorização disso, como isso funciona, a psicologia por trás disso... O Gatteno foi capaz
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de colocar isso em bases matemáticas mais sólidas. Eu li uma notícia que o Gatteno ia
para a Argentina. Também não sei como eu fiquei sabendo. Ele ia trabalhar com uma
argentina chamada Elza Sabatiello. Nunca mais eu soube dela. Ele ia trabalhar com ela
para dar um curso em Buenos Aires. Como se voa de Londres para Buenos Aires e viceversa? É um vôo muito comprido. Ele faria uma escala. Naquele tempo, estava em alta o
aeroporto de Viracopos (Campinas). Com muita cara-de-pau, eu escrevi para o Gatteno
e disse a ele que tínhamos em Rio Claro um faculdade de Matemática que formava
professores. Disse a ele que eu sabia que estava indo para Buenos Aires, e perguntei a
ele se, na volta, ele não poderia parar em Rio Claro, descansar alguns dias e dar uma
palestra a gente. Ele respondeu gentilmente que seria uma grande idéia, pois a viagem
de Buenos Aires para Londres seria longa e sua esposa estava grávida. Uma parada no
meio do caminho seria bom. Então, ele parou em Viracopos, fomos buscar de carro, ele
se hospedou no Líder Hotel. Então, fomos buscá-los no aeroporto de Viracopos, a
esposa dele é hindu. Quando chegamos em Rio Claro, todo mundo parava para ver
porque ninguém tinha visto... E eu os convidei para jantarem lá em casa e ele nos disse
que eram vegetarianos. E minha esposa se desdobrou e eles foram jantar lá em casa. No
dia seguinte, ele deu uma palestra em Rio Claro, levou as barrinhas. Ele até deixou de
presente um jogo completo, e a Lourdes [Onuchic] ficou com isso. Ele nos falou de uma
experiência nova que estavam fazendo: eram filmes de matemática. Em sua palestra, ele
explicou toda a teorização por trás das barras. Foi uma visita ótima!
Poucos anos depois, fui para Londres e fiz uma visita ao casal. Conheci a
menininha – que quando ela esteve lá em casa, ela estava grávida – e fiquei muito
amigo da esposa dele. Ela é educadora. Hoje ela mora em Nova York, ele já faleceu.
Então, as minhas conversas de Didática da Matemática refletiam isso. Eu fiquei
poucos anos trabalhando com a Didática, e o meu envolvimento com a disciplina era
pequeno. Eu era responsável pela disciplina, mas dei aula uma ou duas vezes. Eu dava
aula de Álgebra, Topologia... e o meu livro de Topologia veio desse meu curso.
Quais eram os recursos didáticos e como era a avaliação que o senhor
trabalhava na disciplina?
Nunca dei muita importância para a avaliação. Possivelmente eram trabalhos,
redação... Eu sempre gostei de trabalhar com redação. É provável que tenha sido isso.
Quanto à bibliografia, ela era muito insipiente. Havia o livro do Félix Klein, mas era em
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inglês. O livro do Euclides Roxo era um livro que dava um pouquinho de história da
educação matemática, e eu achava muito bom o livro dele.
O professor Manoel Jairo Bezerra também publicou material sobre Didática
da Matemática pela CADES. Esse material chegava a ser trabalhado nas
faculdades?
Eu dei aulas na CADES, eles estavam começavam a produzir um material de
Didática da Matemática. No meu tempo, ainda não tinha material disponível. Faltava.
Não tinha material. Depois começou a aparecer: temos o livro do Malba Tahan... Se não
veio depois, acho que era pouco conhecido. Eu acho que esses livros começaram a
entrar nos cursos normais, pois se dava muito mais atenção à didática nos cursos
normais do que nas licenciaturas. Eu me refiro a esses primeiros anos. Na licenciatura,
naquela época, o importante nas aulas de Didática era a teoria, a filosofia. A gente
aprendia a dar aulas vendo os professores. Naquela época, eu acho que era automático:
quem já era professor mostrava o certificado que estava dando aula e ficava dispensado
da prática de ensino na escola; se você nunca tivesse dado aula parece que havia uma
exigência de dar algumas aulas e ser observado pelo professor.

