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RESUMO 

____________________________ 

 

 O objeto de investigação desta pesquisa de mestrado são trajetórias de educadoras 

matemáticas do estado do Paraná.  Trata-se de professoras que foram agentes promotoras e 

propulsoras do ensino da matemática e da Educação Matemática como movimento e campo 

de pesquisa no Paraná. Trabalhamos com a História Oral como metodologia de pesquisa 

qualitativa para gerar as fontes históricas desta pesquisa. Frente a narrativas de oito 

colaboradoras, obtidas meio de entrevistas, traçamos a questão norteadora da pesquisa: Qual 

ideia de feminino a educação matemática ajudou a construir ou a desconstruir? A partir dessa 

questão, temos dois objetivos específicos: (1) tecer compreensões sobre os significados 

produzidos por educadoras matemáticas em suas narrativas sobre suas vivências e 

enfrentamentos em relação às marcas de gênero que perpassam suas vidas e trajetórias na 

docência, e (2) tecer compreensões sobre as relações entre esses enfrentamentos e o processo 

de feminização do magistério no estado do Paraná.  Arriscamos em uma escrita em diário com 

potencialidades, em uma feminina e subjetiva. Nestes fragmentos inventamos algumas 

compreensões de como pensamos que a educação matemática foi um espaço para produzir 

transgressões, construir ou desconstruir ideia de feminino socialmente impostas. Entendemos 

que muitas professoras foram privilegiadas, mas, de todo modo, essas professoras 

subverteram sistemas e puderam ocupar espaços que não eram destinados a uma mulher. 

Mesmo nas salas de aula, um lugar feminizado, elas puderam transgredir regras e fazerem 

diferente daquilo que era imposto, quando precisaram conciliar tão dificilmente a vida 

profissional e o cuidado dos filhos, quando ocuparam espaços hierárquicos no ensino superior 

e foram imprescindíveis para a instituição de programas de pós-graduação em educação 

matemática no estado do Paraná. Nesse estado, a participação das educadoras matemáticas foi 

decisiva para a constituição de um movimento para se pensar sobre a Educação Matemática, e 

as entrevistas nos dizem muito sobre isso: essa área também foi promovida e pensada por 

mulheres. E quando pensamos na construção desse campo institucionalmente, é na trajetória 

dessas educadoras matemáticas que o campo constrói e desconstrói a ideia de feminino.  

Palavras-chave: Educação Matemática. Estudos de gênero. Feminização do magistério. 

História Oral. 

 



ABSTRACT 

____________________________ 

 

The object of investigation of this research are the trajectories of women mathematics 

educators in the state of Paraná. These are teachers who were promoting and propelling agents 

in the teaching of Mathematics and Mathematics Education as a movement and research field 

in Paraná. We work with Oral History as a qualitative research methodology to generate the 

historical sources of this research. Faced with the narratives of eight collaborators, obtained 

through interviews, we traced the research's guiding question: Which idea of female 

mathematics education helped to build or deconstruct? Based on this question, we have two 

specific objectives: (1) weaving understandings about the meanings produced by mathematics 

educators in their narratives about their experiences and confrontations in relation to the 

gender marks that permeate their lives and trajectories in teaching, and (2) weaving 

understandings about the relationship between these confrontations and the process of 

feminization of teaching in the state of Paraná. We risked writing in a diary with potential, in 

a feminine and subjective writing. In these fragments we invent some understandings of how 

we think that mathematics education was a space to produce transgressions, build or 

deconstruct the socially imposed idea of the feminine. We understand that many teachers 

were privileged, but, in any case, these teachers subverted systems and were able to occupy 

spaces that were not intended for a woman. Even in the classroom, a feminized place, they 

were able to transgress rules and do different from what was imposed, when they had to so 

difficult to reconcile professional life and childcare, when they occupied hierarchical spaces 

in higher education and were essential for the institution of graduate programs in mathematics 

education in the state of Paraná. In the state of Paraná, the participation of mathematics 

educators was decisive for the constitution of a movement to think about Mathematics 

Education, and the interviews tell us a lot about this: this area was also promoted and thought 

through by women. And when we think about the construction of this field institutionally, it is 

in the trajectory of these mathematical educators that the field builds and deconstructs the idea 

of the feminine. 

Keywords: Feminization of the magisterium. Gender studies. Mathematics Education. Oral 

History. 
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Folhas de um diário, descomeço, incômodos 
 

 

 

____________________________ 

 

 

 

Só não inicio pelo fim que justificaria o começo – 

como a morte parece dizer sobre a vida – porque 

preciso registrar os fatos antecedentes. 

Clarice Lispector 

 

 
 

Ilustração pertencente ao livro infantil: A Bruxa Salomé, de Audrey Wood com 

ilustrações de Don Wood. Na imagem, as personagens: Bruxa Salomé, Segunda-feira, 

Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado e Domingo. 

 

07 de abril de 2021.Um dos lugares de nascimento desta escrita1 

 
1 Texto inspirado no conto “Da grafia-desenho de minha mãe um dos lugares de nascimento de minha escrita” de 

Conceição Evaristo. Publicado no livro Representações Performáticas Brasileiras: teorias, práticas e suas 

interfaces. (org) Marcos Antônio Alexandre, Belo Horizonte, Mazza Edições, 2007, p 16-21. 
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É difícil pensar em um começo quando não se sabe bem como começou. Inicio por 

aqui: pela falta de começo. Pelo começo oblíquo. Pelo descomeço. Histórias sempre tiveram a 

minha atenção. Eu me pregava em livros e dali não saia mais. Lembro-me do primeiro livro 

que minha mãe leu para mim: A Bruxa Salomé. Eu tinha três anos. Fiquei encantada e pedi 

para que ela o lesse todos os dias. O mundo da ficção era o meu lugar. Eu não era cercada por 

muitos livros senão por aqueles que minha mãe emprestava da Biblioteca Municipal daquela 

cidade pequena que a gente morava, em que todo mundo conhecia todo mundo e sempre tinha 

gente em casa contando as últimas notícias para a minha mãe e tomando um café. E toda 

semana estávamos na biblioteca escolhendo um livrinho ou outro para ler. Às vezes eu 

fissurava em algum e era aquele que eu levava sempre. Até hoje eu sou assim. A gênese do 

que eu acredito está no acúmulo de tudo que escutei desde a infância. As histórias habitavam 

a nossa casa, aquelas coisas relatadas para poucos escutarem, os segredos, as partilhas, os 

cafés. Eu recebia as palavras com encanto, os sons, murmúrios, vozes inundadas de alegria ou 

tristeza. 

Eu me lembro da minha infância com detalhes. Na tela preta do meu pensamento eu 

escrevia o que eu escutava. Comecei a escrever historinhas; antes de entrar na escolinha eu 

aprendi a ler e a escrever. E na primeira série eu já formava frases e escrevia pequenos textos. 

Eu falava sozinha com todos os objetos que eu encontrava (e a minha consciência me 

respondia). Foi nessa época que ganhei da minha professora o meu primeiro “caderninho de 

redações”, como ela chamava. Eu tinha seis anos. Ela me dizia que gostava de ler as 

historinhas que eu escrevia. Os meus pais e as minhas professoras diziam: “A Tailine será 

professora!”. Eu arrumava os meus ursos e bonecas em fila e começava a contá-los uma 

historinha, ensinar o alfabeto ou uma “continha”. Desde o jardim de infância, na sala de aula, 

assim que eu terminava as minhas tarefas, a professora pedia para eu explicar para quem 

tivesse dúvida.  

Na origem de tudo estavam as histórias que eu escutava ou lia em livros. Eu ouvi 

conversas de tantas mulheres! Venho de uma família em que as mulheres, apesar da 

dominação machista, raramente se permitiam fragilizar. Na verdade, elas não tiveram esse 

direito. A minha avó, nordestina, hoje com 70 anos, é uma mulher extremamente forte. 

Trabalhou na roça boa parte de sua vida, assim como a minha mãe. Talvez por isso meu 

interesse em narrativas de mulheres? Pergunto sobre isto, não afirmo. Afirmo, porém, que foi 

do tempo/espaço que aprendi desde criança a colher as palavras. Do meu berço trago a 

propensão e o gosto para ouvir e contar histórias. As minhas tias me procuravam para que eu 

pudesse lhes contar os “causos”. Elas davam risadas e amavam ouvir o que eu dizia.  
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Eu costumo dizer que, mais que tudo, a leitura foi o que me atrapalhou sempre a vida: 

a cada parágrafo de cada livro, eu me incomodava de uma forma diferente, o que me torna, 

dentro de alguns pontos de vista, uma pessoa que, mesmo caindo de costas, consegue sempre 

quebrar o nariz. A leitura foi, para mim, uma maneira de entender o mundo, e me 

proporcionava um duplo movimento de fuga e inserção no espaço em que eu vivia. Essa 

inserção para mim pedia a escrita. E inconscientemente desde pequena, nas redações, eu 

inventava outro mundo. Pude perceber com muita criticidade como as coisas aconteciam e a 

importância de meu gosto para temas considerados políticos. Consciência que compromete a 

minha escrita como um lugar de autoafirmação de minhas particularidades, como um lugar 

politizado. 

Percebendo as minhas angústia e inquietações, a minha professora de História, Nair 

Sútil, flor-da-lua, que hoje é a minha professora da vida inteira e uma grande amiga, me 

indicou e, posteriormente, me emprestou aquele livro que viria a ser o livro mais importante 

que li. Quando eu li O Segundo Sexo pela primeira vez eu me dei conta de muita coisa que 

estava ali diante dos meus olhos. Eu tinha 14 anos. Essa leitura influenciou decisivamente as 

minhas escolhas pessoais. Desde então, li e reli os livros de Simone de Beauvoir. Se eu estava 

condenada a ser uma moça bem-comportada, Simone de Beauvoir me transformou numa 

mulher inquieta e incomodada. Neste momento, durante a escrita deste trabalho, ao fazer uma 

nova leitura desse livro eu pude perceber que ele foi (e continua sendo) o livro mais 

importante que já li em toda a minha vida. Em meu Ensino Médio eu pude sintetizar e 

entender muitas coisas que para muitos de meus colegas estavam invisíveis. Eu tinha 15 anos. 

Quando eu estava no segundo ano do Ensino Médio fui reclassificada neste mesmo ano para o 

terceiro ano e, no ano seguinte, fui para a graduação.  

Se eu disser que o meu grande sonho era me tornar professora, digo muito 

certeiramente: mentirei. Eu queria muito ter cursado Física, mas era em outra cidade. O meu 

pai não me deixou sair, conforme ele, por eu ser muito nova na época. Eu tinha 16 anos. O 

meu sonho, desde pequena, era ser astronauta. Não surpreende essa minha vivencia ora real, 

ora no mundo da lua. Por que matemática? E Por que uma licenciatura? Eu escolhi esse curso 

por ser mais próximo da minha primeira opção. Para mim, era como um “trampolim”. Mesmo 

quando estava cursando Licenciatura em Matemática, no primeiro ano, eu não me imaginava 

professora. Eu sempre dizia o quanto a profissão era (e ainda é) tão desvalorizada e o quanto 

havia (e há) desmontes na educação pelo Governo do Estado do Paraná. Depois eu comecei a 

me sentir professora e entrei em um processo de identificação pela profissão. Eu não se dizer 

em que momento isso aconteceu, mas foi mais ou menos na época em que me decidi pela 
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Educação Matemática como uma área de interesse para pesquisa. Foram quatro anos muito 

importantes e decisivos para mim.  

Na minha graduação, essa paixão por estudos de gênero e estudos feministas me 

acompanhou e a professora Talita Secorun dos Santos teve grande influência em minha 

decisão. De certo modo, foi ela que me direcionou para essa área de pesquisa quando ela 

propôs que em meu trabalho de conclusão de curso pesquisássemos sobre gênero e Educação 

Matemática. Esse foi momento que adentrei nessa área enquanto pesquisadora.   

Eu costumo dizer que nasci feminista, mesmo não conhecendo essa palavra quando 

pequena. Desde criança eu detestava os comentários sobre quais tipos de roupas eu deveria 

vestir, quais tipos de cores eu deveria gostar, quais tipos de brinquedos eu deveria brincar. Por 

que as mulheres tinham que ficar em casa e os homens poderiam sair? Por que os meninos 

fazem coisas que as meninas não podem fazer? Isso me incomodava e eu me sentia 

injustiçada. Minha mãe me disse um dia que eu nasci incomodada. Para mim, nada estava 

certo daquele jeito que diziam estar. E o ato de ler me ofereceu essa apreensão do mundo. E 

agora, o de escrever, ultrapassa os limites de uma percepção da vida. Como nos disse Mia 

Couto, a escrita é uma falsa quietude, a capacidade de sentir sem limites. Talvez por isso eu 

pude observar com tanta cautela os detalhes de tudo aquilo que estava impregnado 

socialmente. Eu não sabia, até então, o que o feminismo tinha para me mostrar. Quando 

escutei a voz de Simone de Beauvoir pela primeira vez e passei a me dedicar a estudos 

feministas, eu pensei: “É isso! É isso que eu sou. Eu sou feminista”. Desde então, continuo 

escutando mulheres por meio da leitura. Sou apaixonada por tantas autoras que hoje trago 

traços em minha escrita e vivência, parafraseando Conceição Evaristo, uma das mulheres que 

eu “escuto”, escrevivência2. 

Quando as pessoas me perguntavam: “Tailine, como você achegou até aqui [neste 

Programa de Pós-Graduação]?”, eu respondia sempre a mesma coisa: “Caí de paraquedas!”. E 

agora, neste movimento de olhar para trás enquanto me percebo dentro de um Programa de 

Pós-Graduação em Educação Matemática, eu vejo a coerência no meu caminhar até aqui e 

digo: eu estou exatamente onde eu deveria estar. Eu não acredito destino. Mas, às vezes, eu 

me pego acreditando.  

 

 

 

 
2 EVARISTO (2019, p. 10).  
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Simone de Beauvoir. Feita à meia luz e há muito tempo. 

 

Fonte: Acervo pessoal.  

 

* 
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Escrever. 

Não posso. 

Ninguém pode. 

É preciso dizer: não se pode. 

E se escreve. 

É o desconhecido que trazemos conosco: 

escrever é isto que se alcança. Isto ou nada. 

Marguerite Duras 
 

 
 

10 de abril de 2021. Nosso objetivo 
 Essa é uma das questões que demorei3 responder. Quero dizer, no papel estava escrita 

meia dúzia de palavras que diziam ser meu objetivo. Mas na minha mente eu ainda não eu não 

sabia o que queria dizer com aquilo. Cada vez que escrevo é como se fosse a primeira vez. 

Como se nunca tivesse escrito as minhas ideias antes. A minha cabeça sempre está cheia de 

ideias bagunçadas. Marguerite Duras4, em Escrever, nos disse que escrever é o que se atinge, 

algo a que se chega, um resultado misterioso, ignorado, secreto, difícil5. E, para mim, é 

exatamente isso. Tinha certa experiência, um arquivo aberto no Word, tinha a 

intencionalidade..., mas partir para esta escrita seca e nua, sem futuro, sem eco, distante, com 

suas regras de ouro, elementares: a ortografia, o sentido6 foi muito difícil para mim. 

Comecei pelo começo. Pelo que primeiro foi definido. Definir. Essa é uma palavra que 

quase nunca uso. Mas, a primeira coisa que definimos foi isto: esta pesquisa tende a se 

aproximar dos esforços empreendidos por uma das linhas de pesquisa/projeto do Grupo 

História Oral e Educação Matemática (Ghoem)7, intitulada “Projeto – Mapeamento da 

Formação e Atuação de Professores que ensinam/ensinaram Matemática no Brasil”. Essa é 

uma linha de pesquisa cujo início foi um único projeto de pesquisa, mas que, atualmente, 

incorpora inúmeros trabalhos voltados ao estudo de como são/eram formados e como 

atuam/atuaram professores de Matemática no Brasil em diferentes instituições e níveis 

escolares, em distintos tempos e espaços. Os projetos que hoje compõem esse projeto/linha de 

 
3 Ao longo desta seção do diário, utilizarei primeira e segunda pessoa. Quando o verbo estiver em segunda 

pessoa, refiro-me a professora Heloisa, orientadora desta pesquisa, e a mim. 
4 DURAS (1994). 
5 DURAS (1994, p.19). 
6 DURAS (1994, p.19). 
7 Liderado por Antônio Vicente Marafioti Garnica (Unesp, Bauru). Maiores informações disponíveis no site 

(www.ghoem.org) ou diretório (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0018479156055834). 
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pesquisa, além desse tema central, são desenvolvidos conforme a metodologia da História 

Oral e se inscrevem no campo da História da Educação Matemática Brasileira, entrelaçando, 

portanto, outras linhas de pesquisa do Ghoem.  

Durante a banca de qualificação, que aconteceu no dia 12 de novembro de 2020, o 

nosso objetivo foi repensado. Antes, tínhamos dois objetivos principais e que seriam tratados 

separadamente em duas seções. Após a banca, esses dois objetivos foram unificados em um 

só, e a nossa questão de pesquisa foi reelaborada. Primeiro, nosso objeto de pesquisa é a 

trajetória de vida de educadoras matemáticas do estado do Paraná. Construímos uma história 

acerca da vida e participação de educadoras matemáticas que contribuem/contribuíram para a 

construção do movimento da Educação Matemática paranaense. Com contribuições referimo-

nos a qualquer envolvimento nos processos de institucionalização (movimento institucional 

propriamente) e/ou constituição da Educação Matemática, o campo de pesquisa. Para tanto, 

registramos narrativas de educadoras matemáticas paranaenses8 sobre suas vidas e atuação no 

magistério. A partir disso, respondemos a nossa questão norteadora de pesquisa – Qual ideia 

de feminino a educação matemática ajudou a construir ou a desconstruir? A partir dessa 

questão, temos dois objetivos específicos: (1) tecer9 compreensões sobre os significados 

produzidos por educadoras matemáticas em suas narrativas sobre suas vivências e 

enfrentamentos em relação às marcas de gênero que perpassam suas vidas e trajetórias 

na docência, e (2) tecer compreensões sobre as relações entre esses enfrentamentos e o 

processo de feminização do magistério no estado do Paraná.  O que entendemos por 

enfrentamento, em concordância com Anderson da Silva10, é o seguinte: são situações 

cotidianas de ambientes em transformação contínua, abarcando aspectos familiares, pessoais, 

profissionais, políticos, culturais etc. Essas situações são subjetivas e, por essa razão, 

diferentes para cada indivíduo. Essas situações de enfrentamento se traduzem em um 

movimento dinâmico, havendo uma reorganização das situações vividas por conta das 

escolhas cotidianamente apresentadas a esses enfrentamentos, que se faz e refaz na vida 

cotidiana, e que se reconstrói a cada dia, a cada momento na vida de determinado 

indivíduo11. 

 
8 Chamamos de paranaenses (ainda que nem todas as educadoras matemáticas desta pesquisa tenham nascido no 

Paraná) porque elas residem nesse estado e, é claro, referimo-nos à Educação Matemática no estado do Paraná. 
9 Tecer compreensões não se trata de um sujeito que tece compressões sobre algo/alguém, ou sobre tecer 

compreensões de uma compreensão. Tecer compreensões é abrir possibilidades de compreensões da trama de um 

tecido que envolve a Educação Matemática, mas não é compreender em sua totalidade.  
10 SILVA (2013). 
11 SILVA (2013, p.11). 
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As nossas compreensões foram possibilitadas, e privilegiadas, eu diria, por meio de 

investigações das narrativas da experiência e, assim, construímos um cenário daquilo do que 

foi possível apreender, por meio de nossas sensibilidades e subjetividades, desse movimento 

de construção/desconstrução e pelo atravessamento das marcas de gênero em suas trajetórias. 

Essas narrativas de experiências nos possibilitaram postular verdades, mesmo que ditas 

provisórias e carregadas da subjetividade (do pesquisador e das pesquisadas). Mas narrativas 

de vidas, obtidas por meio da oralidade, não se figuram apenas como um instrumento 

metodológico, mas as narrativas são compotas por vozes que bradam subjetividades das 

experiências e constituem os nossos pressupostos epistemológicos.   

  

 

* 
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Sei que a língua corrente está cheia de 

armadilhas. Pretende ser universal, mas leva, de 

fato, as marcas dos machos que a elaboraram. 

Reflete seus valores, suas pretensões, seus 

preconceitos. 

Simone de Beauvoir 

 

 

 
15 de abril de 2021. Linguagem neutra... Por quê? 

“Para que falar desse jeito? A Língua Portuguesa já é neutra! Ou vai dizer que é 

machismo? Ah não... daqui a pouco não poderemos falar mais nada e seremos chamados de 

machistas!”. Eu, sinceramente, não soube nem o que responder naquele momento. Deixei 

quieto, mas é óbvio que aquilo me inquietou. Chamou-me de “mimizenta” porque falei bom 

dia a todos e a todas. Essa pessoa que me disse isso quase me afirmou que a linguagem é 

independente do sujeito e do ambiente em que ela perpassa. Mas na verdade, naquele 

momento, eu não tive bons argumentos. Eles surgiram mais tarde, quando eu escrevi a minha 

resposta no meu caderninho de coisas-que-nunca-pude-dizer. Em outra ocasião, escutei o 

seguinte: “A linguagem já se refere a todos os seres humanos, não tem porque usar todos e 

todas. Que bobagem!”.  

Quem é ser-humano? O que é o ser-humano? O homem representa o positivo, o 

neutro, a ponto de dizermos “os homens” para designar os seres humanos, tendo-se 

assimilado o sentido de o vocabulário latino vir (que designava apenas o humano do sexo 

masculino) o sentido geral do vocábulo homo (que designava o ser humano)12. A mulher 

aparece como o negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada como limitação. Já 

passei por conversas em que ouvi os homens dizerem a mim: “Você pensa assim porque é 

mulher”, eliminando a minha subjetividade. Não pensei, por exemplo, em replicar: “E você 

pensa assim porque é homem”, porque o discurso do homem se fundamenta em si mesmo à 

medida em que está subentendido que o fato de ser homem não é uma singularidade; um 

homem está em seu direito de ser homem, e a mulher que está errada. Então, se eu pudesse 

hoje responder a pessoa que disse que linguagem neutra era uma bobagem, eu diria o 

 
12 Existe uma trajetória histórica da língua portuguesa de quando ela deriva do latim que encontrava o gênero 

neutro parecido como o gênero masculino na língua portuguesa. A partir daí, numa mescla do patriarcalismo 

indo-europeu com o cristão, as traduções de homo passaram a designar o ser humano indistinto de sexo e os 

humanos do sexo masculino (e o verbete vir latino caiu em desuso). 
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seguinte: há um tipo de ser humano absoluto que é o tipo masculino, e a linguagem expressa 

isso muito bem.  

“Agora vos declaro marido e mulher”. A mulher não era mulher? Tornou-se depois do 

casamento? Não surpreende que, quando ocorre um divórcio, é chamada de “ex-mulher”. O 

homem não. O homem sempre foi homem. Não existe “ex-homem” ou “futuro homem”. 

Nessas frases que escutei, eu posso hoje perceber o quanto a linguagem é marcada por 

questões socialmente construídas.  Ninguém nasce mulher: torna-se13. 

Em nossa escrita utilizamos a linguagem neutra e consideramos importante explicar o 

porquê. Esse é um diálogo pouco feito dentro dos muros da academia e pude perceber isso, 

porque essas perguntas e interpretações equivocadas sobre linguagem neutra perpassam esses 

locais. Preocupamo-nos em discutir sobre a linguagem inclusiva de gênero, sobre sua 

importância, aspectos e impactos. Mas qual a importância dessa discussão? Por que eu e 

minha orientadora estamos preocupadas com isso em minha pesquisa? A linguagem não é 

somente um campo de estudo da linguística, ou da literatura, mas o sujeito se constitui por 

meio dela14. Uma parte de quem nós somos depende no nosso atravessamento por esse 

conteúdo simbólico que nos precede. Nós fomos/somos mediados e perpassados pela 

linguagem e é por meio dela que configuramos as nossas visões do mundo quanto às nossas 

possibilidades de compreender a realidade e quem nós somos. Por isso podemos dizer que a 

linguagem não independe do sujeito. Existe uma discussão muito pertinente que está presente 

em um texto de Margarida Petter15. Esse artigo começa por meio de duas epígrafes da 

seguinte forma: 

Uma das grandes escolas de iniciação da savana sudanesa, o Komo, diz que a 

palavra (kuma) era um atributo reservado a Deus, que por ela criava as coisas: “o 

que Maa Ngala (Deus) diz é”. No começo, só havia um vazio vivo, vivendo da vida 

do Ser. Um que se chama a si mesmo Maa Ngala. Então ele criou Fan, o ovo 

primordial, que, nos seus nove compartimentos, alojava nove estados fundamentais 

da existência. Quando esse ovo abriu, as criaturas que daí saíram eram mudas. Então 

para se dar um interlocutor, Maa Ngala tirou uma parcela de cada uma das criaturas, 

misturou-as e por um sopro de fogo que emanava dele mesmo, constituiu um ser à 

parte: o homem, ao qual deu uma parte de seu própriovnome (Maa).16 

 

No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia, e as 

trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E Deus 

disse: Exista a luz. E a luz existiu. E Deus viu que a luz era boa; e separou a luz e as 

trevas. E chamou à luz dia, e às trevas noite. E fez-se uma tarde e uma manhã, (e foi) 

o primeiro dia. (GÊNESIS, I, 1-5). 

 

 

 
13 BEAUVOIR (2019a, p. 11) 
14 LACAN (1988). 
15 PETTER (2008). 
16 HAMPÂTÉ BÂ, apud PETTER (2008, p. 11). 
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A primeira epígrafe é do livro17 de Amadou Hampâté Bâ, um historiador e estudioso 

de culturas africanas. A segunda é de Gênesis, o primeiro livro da bíblia. É visível a 

semelhança entre as duas explicações da origem do universo, embora formulada em épocas (e 

por culturas) distintas. Os trechos associam a palavra – o verbo – ao ato de criar18. A 

passagem do caos à ordem faz-se por meio de um ato de linguagem e é ela que dá sentido ao 

mundo. O poder criador da divindade é exercido pela linguagem, que tem no mito um poder 

nas entrelinhas, já que nela e por ela se ordena o mundo. Para interpretar a realidade, 

necessitamos da linguagem. Sem ela, nos vemos incapacitados de interpretar e, portanto, de 

agir sobre uma realidade. É como nos disse Margarida Petter: a linguagem é relativamente 

autônoma, mas “ela é orientada pela visão de mundo, pelas injunções da realidade social, 

história e cultural de seu falante” 19.  

O ser humano tem a necessidade quase sine qua non de se voltar para as coisas e 

nomeá-las. E a realidade só tem existência para o ser humano a partir do momento em que ela 

é nomeada e os signos são, assim, uma forma de apreender a realidade20. Pessoas diferentes, 

em realidades diferentes e em tempos históricos diferentes, trabalham a linguagem de forma 

diferente. As línguas se alteram e se transformam em novas coisas para de certa forma 

acompanhar o caminhar das realidades. Com o passar dos séculos, as palavras da língua 

portuguesa vão mudando ou ganhando novos significados. A palavra “carregador”, por 

exemplo, dizia somente sobre alguém que carregava. Hoje se refere a um dispositivo que 

serve para carregar a bateria de aparelhos eletrônicos. As palavras carregam consigo histórias 

de transformações sociais, e alterações da linguagem podem propor alterações da realidade. 

Pensar em uma linguagem neutra é acompanhar o caminhar das coisas.  

Hoje já renunciamos a palavras que conseguimos identificar como historicamente 

estão ligadas a processos que não queremos que continuem (ou que sejam lembrados de tal 

forma). Eu sempre utilizei muito a palavra “judiar” e nunca soube o significado até o 

momento em que me preocupei com a linguagem e passei a prestar a atenção nela. Isso 

aconteceu mais ou menos na época em que me interessei por estudos de gênero. Essa palavra 

significa tratar mal, submeter a maus tratos, e ela está ligada ao povo judeu e ao tratamento 

que receberam durante muito tempo, mas em especial ao episódio do holocausto com a 

ascensão do nazismo. Essa palavra remete a um processo histórico que não queremos falar 

 
17 HAMPÂTÉ BÂ, Amadou. La tradition vivante. Histoire générale le l’Afrique. I – Méthodologie et préhistoire 

africaine. Paris: Présence Africaine/Edicef/Unesco, 1986. 
18 PETTER (2008). 
19 PETTER (2008, p. 11). 
20 FIORIN (2008). 
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sobre (não desta forma). O mesmo acontece com palavras como “denegrir” (tornar negro), 

“travestir-se” (no sentido de falsear), “criado-mudo”, “esclarecer” (tornar claro). São palavras 

com certo grau de juízo de valor. E pela nossa capacidade de nos atentarmos sobre isso, 

podemos dizer que essas palavras não são bem-vindas nesta realidade. O que queremos dizer 

é que, quando existe uma preocupação com a linguagem, percebemos que muitas palavras do 

nosso vocabulário precisam ser resinificadas ou removidas.  

Mas, para que falar desse jeito?  Perceber a existência do preconceito de gênero e 

contra pessoas LGBTQIA+ construído socialmente deveria acarretar uma nova escolha 

linguística ou uma transformação na língua. Tendo isso em vista, é importante saber que as 

línguas acompanham transições históricas. Vivemos em uma sociedade em que, geralmente, 

homens ocuparam (e ocupam) mais posições de poder. Isso reflete na língua, não 

morfologicamente, mas na sua interpretação. Percebemos códigos da linguagem que carregam 

consigo aparatos históricos e desnudam fatos de nossa existência social. Portanto, precisamos 

falar desse jeito para incluir, representar, não ofender, não violentar. Agora já não é mais hora 

de usar certas palavras em nosso vocabulário. Agora já não é mais hora de questionar e 

chamar de “mimizentas” as pessoas que problematizam a linguagem. As línguas são, ao 

mesmo tempo, formadoras e informadoras das realidades. São essas problematizações que 

podem nos direcionar para mudanças de estruturas da realidade (e mudar a realidade implica, 

também, em mudar a linguagem). 

 

 

* 
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– A história, a História solene e real, não me 

interessa nada. E a si? 

– Eu adoro a história. 

– Como a invejo. Li um pouco de história, por 

dever; mas nela só encontro motivos de irritação 

e aborrecimento: querelas de papas e de reis, 

guerras e pestes em cada página, homens que 

não valem grande coisa, e quase nenhumas 

mulheres – é muito fastidioso. 

Jane Austen, Northanger Abbey. 

 

 

 

 
16 de abril de 2021. O outro-sujeito 

Depois de alguns anos do surgimento do feminismo, escutamos que os estudos de 

gênero não eram mais necessários e que as mulheres já haviam conquistado todos os seus 

direitos. Basta passear de olhos abertos para comprovar que a humanidade se reparte em duas 

categorias de indivíduos, cujas roupas, corpos, sorrisos, atitudes, interesses, ocupações, papéis 

atribuídos a um ou outro gênero são manifestadamente diferentes. Talvez essas diferenças 

sejam superficiais, talvez se destinem a desaparecer. O certo é que, por enquanto, elas existem 

com grande evidência. Ainda se discute sobre o papel do homem e o papel da mulher, os 

quais foram construídos e determinados social e historicamente. Simone Beauvoir21 

problematizou isso e agora, 70 anos depois, essas discussões permanecem atuais. O corpo é 

encarado como uma relação direta e normal com o mundo em que o homem acredita 

apreender na sua objetividade, ao passo que o corpo da mulher é sobrecarregado por tudo o 

que o especifica: um obstáculo, uma prisão. “A fêmea é fêmea em virtude carência de 

qualidades”, dizia Aristóteles. “Devemos considerar o caráter das mulheres como sofrendo de 

certa deficiência natural”. E São Tomás, depois dele, decreta que a mulher é um “homem 

incompleto”. É o que simboliza a história de Gênesis, em que Eva aparece como extraída de 

um “osso supranumerário” de Adão. A humanidade é masculina, e o homem define a mulher 

não em si, mas relativamente a ele22; ela não é considerada um ser autônomo, mas um ser 

relativo. O corpo do homem tem sentido em si, ao passo que o da mulher parece destituído de 

 
21 BEAUVOIR (2019a). 
22 BEAUVOIR (2019a). 



24 
 

significado se não se evoca o macho23. O Homem é pensável sem a mulher, ela não é sem o 

homem. O homem é o Sujeito, a mulher, o Outro24.  

Talvez, para começar a escrita de um trabalho em que se pretenda discutir sobre papéis 

de gênero seja importante que delimitemos aqui que papel de gênero pode dar cabo de muitas 

coisas, entre elas, por exemplo, o fato de que no Brasil as mulheres em média gastam de 20 a 

22 horas semanais com trabalho doméstico, ao passo que os homens costumam gastar 10 

horas semanais com trabalhos25. Existe uma diferença de mais do que o dobro de hora média 

gasta com trabalho doméstico. Vejo isso na minha família. O meu avô e a minha avó 

trabalhavam na roça. Ao chegar em casa, ele descansava. Enquanto isso, ela cuidava de seus 

seis filhos e das tarefas domésticas. Estamos falando de um acúmulo de funções, de jornadas 

duplas ou até triplas de trabalho. Falar em papéis de gênero pode dar cabo, também, de falar 

sobre a violência restrita a gênero, o que nos encaminha para os dados sobre feminicídio no 

Brasil, os quais indicam que somos o 5º país do mundo em morte de mulheres26 em um 

ranking mundial de países que mais matam mulheres – pelo fato motivador do crime de que 

elas são mulheres. Morrer por ser mulher.  

Mulheres assassinadas pelos seus ex-maridos, maridos, irmãos, pessoas que tenham 

algum tipo de envolvimento afetivo ou amoroso, por ciúmes, crimes passionais por conta dos 

motivos mais absurdos, por exemplo, “Marido mata esposa grávida porque ela ‘não quis fazer 

o jantar’” 27. Ao passo que Rosangela Moro, a esposa do Ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, 

faz uma postagem em suas redes sociais dizendo: “Sorry, feministas. Mas amo cuidar de 

quem eu amo. Eu trabalho, eu pago boletos, eu dou emprego e eu motivo, mas amo cuidar!! 

[...]”28. Não entraremos em um recorte de classes neste momento, apesar de ser muito 

necessário, mas é uma pena que o feminismo incomode tanto (e a tantas mulheres), muito 

mais do que o assassinato de mulheres. É uma pena que muitas pessoas ainda não saibam o 

que essa palavra – feminismo – significa. 

 É por isso que digo que falar sobre papéis de gênero agora, no avanço das ciências e 

em um “mundo moderno”, é quase um absurdo. Se pensarmos, por exemplo, em papéis de 

raça e nos perguntarmos: Qual é o papel do negro ou do judeu? Espera-se que essa pergunta 

gere desconforto. Mas, precisamos pensar que, na história do mundo, os seres humanos já 

 
23 BEAUVOIR (2019a). 
24 BEUAVOIR (1949a). 
25 BRUSCHINI (2007). 
26<https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/> 
27<https://www.gazetaonline.com.br/noticias/brasil/2015/04/marido-mata-esposa-gravida-porque-ela-nao-quis-

fazer-o-jantar-1013895040.html> 
28<https://www.metropoles.com/colunas-blogs/janela-indiscreta/sorry-feministas-diz-mulher-de-moro-ao-fazer-

jantar-para-o-marido>. 
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acreditaram em papeis de raça. E essa crença nos levou ao genocídio, ao encarceramento em 

massa, à escravidão da população negra e nos conduziu ao nazifascismo na Europa, quando os 

nazistas e fascistas acreditavam que eslavos, judeus, ciganos eram raças inferiores que 

estavam freando o avanço da humanidade e deveriam ser mortos. Ao passo que a raça ariana 

deveria ser perpetuada. A humanidade já acreditou em papeis de raças, e eles nos levaram ao 

holocausto. Podemos pensar, também, em papéis de classe. Qual é o papel da classe 

trabalhadoras? Ser explorada? Gerar mais-valia? Produzir uma riqueza e ficar apenas com 

uma fração do que é produzido? Deixar o rico mais rico? E qual é o papel do rico? Se 

conseguirmos olhar para papéis de raça e entendermos onde isso nos encaminhou, e em papeis 

de classe e entendermos que isso é incongruente com o progresso e avanço da sociedade, e 

depois pensarmos em papeis de gênero, vemos que é um contrassenso. Porque, pensar em 

papéis de gênero nos encaminha ao dado que mencionamos: 5º país do mundo em 

feminicídio.  

Essa discussão existe desde meados do século XIX e foi proposta por Simone de 

Beauvoir em seu livro, O Segundo Sexo, com a sua frase muito conhecida: ninguém nasce 

mulher: torna-se mulher. O ser humano com a marca da fêmea, assim como o ser humano 

com a pele de outra cor, ele não se configura em outra raça ou em outro sexo, e é por isso 

precisamos direcionar o nosso entendimento para a marca da fêmea no corpo, que não 

configura o outro do homem, não configura um segundo sexo29.  

A permanência da responsabilidade feminina pelos afazeres domésticos e cuidados 

com os filhos e outros familiares indica a continuidade de modelos familiares tradicionais, 

que sobrecarregam as novas trabalhadoras, sobretudo as que são mães de filhos pequenos. 

Lutar pela emancipação humana é lutar pela superação dos recortes de gênero que 

possibilitam que os seres humanos sejam seres humanos e não recebam tratamentos diferentes 

por estar em uma categoria diferente.  

A pesquisa que estou desenvolvendo e que conto neste diário elucida muitas dessas 

situações: a mulher inserida em um espaço de trabalho (na Educação Matemática) sem deixar 

de assumir o seu papel de mulher. Ou, ainda: escolhas que fazem sentido por serem mulheres.  

 

* 

 

 
29 BEAUVOIR (2019b). 
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08 de maio de 2021.  Escolhas – apresentando o diário 
Este trabalho foi construído por escolhas. Em nossa escrita, optamos por apresentar as 

sessões constituídas por fragmentos de um diário que, juntos, compõem uma compreensão 

sobre a temática a ser discutida. Alguns fragmentos são longos, outros não; em alguns 

figuram textos de teor acadêmicos, em outros, algumas buscas na memória e irreverências 

literárias e coisas que se distanciam do que é academicamente esperado; outros são compostos 

por desenhos feitos a meia luz, outros por obras de arte ou imagens que querem dizer alguma 

coisa sem palavras; Se esse diário é escrito para ser lido, então, a quem lê, recomendo: se um 

fragmento convidar, gaste seu tempo junto a ele; se desinteressar, salte-o; Mas se julgar 

necessário, volte. 

Os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que revelam 

uma época. Inspiramo-nos aqui no livro Quarto de despejo: diário de uma favelada, de 

Carolina Maria de Jesus, em que a autora discorre sobre os dias em que morou na comunidade 

do Canindé em São Paulo, com seus três filhos. É um testemunho por meio de um diário. Essa 

minha escrita é um diário de uma mulher, feminista, pesquisadora, educadora matemática, que 

está escrevendo sobre história da educação matemática, indignada com a realidade patriarcal, 

sobretudo no que tange a condição da mulher na sociedade atual.  

Na primeira Seção do diário, Caminhos... Um modo de pensar com e pela História 

Oral, buscamos compreender a mobilização da narrativa, mostrar como lapidamos o 

desenvolvimento desta pesquisa, como foram selecionadas as professoras, algumas 

justificativas da importância deste trabalho que conta histórias de mulheres professoras por 

meio da história oral e sobre o encanto em escutar alguém partilhar sua vida.  

 Na segunda seção, As entrevistas... O percurso, encontram-se disponibilizadas as 

textualizações, as inquietações de uma pesquisadora em um estado de relativa ignorância e as 

Cartas de Cessão assinadas pelas professoras.  

Na terceira seção, Questões de gênero: a condição feminina, a naturalização, 

elucidamos a nossa concepção de gênero adotada nesta escrita, bem como pontos na história 

que merecem atenção quando falamos sobre feminização do magistério no Brasil, e 

respondemos nestes fragmentos a nossa questão de pesquisa.  
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Na Seção 4, potencialidades de uma escrita em diário, pensamos entorno da questão: 

O que pode uma escrita em diário? – problematizando e fundamentando a nossa escolha por 

pensar a nossa escrita por meio de fragmentos de um diário. 

 

*** 
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 SEÇÃO 1 

Caminhos... Um modo de pensar com e pela História Oral 
 

 

____________________________ 

 

 

 

A minha vida faz-se ao contá-la e a minha 

memória fixa-se com a escrita; o que não 

ponho em palavras no papel, o tempo 

apaga-o. [...] A escrita é uma longa 

introspecção, é uma viagem até às cavernas 

mais obscuras da consciência, uma lenta 

meditação. Escrevo às apalpadelas no 

silêncio e pelo caminho descubro partículas 

de verdade, pequenos cristais que cabem na 

palma da mão e justificam a minha 

passagem por este mundo.  

Isabel Allende, Paula, 1955. 

 

 

 

03 de maio de 2020. A mobilização de narrativas de vida 
Em 2018, após ter sido aprovada no processo seletivo para o mestrado, 

decidimos, eu e minha orientadora, Heloisa, que esse estudo envolveria a trajetória de 

educadoras matemáticas paranaenses (por ser meu estado de origem).  O meu projeto 

inicial não era exatamente esse: eu havia sugerido uma intervenção em sala de aula por 

meio de uma atividade de ensino que contemplasse gênero e questões da história da 

matemática. 

Essa proposta que Heloisa e eu construímos foi, a partir da constituição de 

narrativas orais e escritas, tecer compreensões sobre a constituição/instituição da 

Educação Matemática no estado do Paraná e, também, sobre como o fenômeno da 

feminização do magistério atravessa a ou se dá na história de vida de educadoras 

matemáticas. Essa é uma temática muito cara a mim. Explico: primeiro pela importância 
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de pesquisas sobre as relações de gênero interpostas socialmente e, segundo, por meu 

compromisso político e gosto que trago desde a educação básica por estudos feministas 

e de gênero. A primeira vez que tive contato indireto com a História Oral e o Ghoem, 

Grupo História Oral e Educação Matemática, foi quando li, em outubro de 2018, a tese 

de minha orientadora, Heloisa da Silva30. Isso se deu em seguida à minha aprovação no 

processo seletivo para o mestrado, quando redefinimos a proposta de pesquisa. Mas 

penso e sempre digo o seguinte: se eu nunca tivesse sido apresentada ao Ghoem e fosse 

produzir um trabalho como este, com esses objetivos que citei, a História Oral chegaria 

até mim de um ou de outro modo. Ao fazer a leitura da tese e, posteriormente, de outros 

textos do grupo, pude perceber a importância da História Oral como metodologia para 

uma proposta de pesquisa como a que aqui apresento. Argumento sobre isso mais à 

frente, nesta seção. 

Dentre as leituras prévias de trabalhos do grupo e outros que discutem      

temáticas de seu interesse uma palavra me marcou: subjetividade. Ao escrever este 

trabalho, precisei “colocar óculos”: para mim, a teoria é como uma espécie de óculos 

que se veste para ver a realidade. Dependendo dos óculos que se usa, podemos focar em 

umas coisas, desfocar outras, ver algumas coisas e deixar de ver outras. E teorizar é 

isso: assumir uma perspectiva (visão de mundo) para, a partir dela, constituir aquilo que 

se pensa ser um problema de investigação e, então, investigá-lo31. Mas como eu poderia 

experienciar experiências que não são minhas? Os óculos não são suficientes, os olhos 

também não. Os estudos também me colocaram em um espaço do sentir, para além da 

visão, do “enxergar”.  

Aqui, exploro outros sentidos que não só a visão em uma proposta política de 

decolonização epistemológica pela linguagem, conforme nos propõe Mignolo32. Para 

tanto, se faz necessário nos instrumentalizar de ferramentas para dar cabo de 

“decodificar” a realidade, uma vez que a realidade não pode ser em si experienciada, 

mas ela tem a sua experiência mediada por alguma ferramenta, na maioria das vezes, o 

discurso. O que quero dizer é o seguinte: se não existe a palavra, não existe a realidade. 

E a partir do momento em que temos uma palavra para falar de uma realidade, podemos 

 
30 SILVA, Heloisa da. Centro de educação matemática (CEM): fragmentos de identidade. 2006. vii, 448 f. 

Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2006. 
31 VEIGA-NETO (2005). 
32 “[...] o conceito de “visão” é privilegiado na epistemologia ocidental. Ao sê-lo, bloqueou os afetos e os 

campos sensoriais, um só dos quais é a visão. Os corpos que pensaram as ideias de 

dependência/independência econômica eram corpos inscritos na e pelas línguas modernas/coloniais 

(espanhol, português, inglês).” (MIGNOLO, 2017, p. 20). 
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enxergar essa realidade por meio de uma nova perspectiva. Quando um grupo de 

pessoas experienciam um evento, por exemplo, nenhum relato será igual ao outro. A 

partir dessas ideias, passei a compreender que experimentar a realidade, sua 

decodificação e a sua apreensão como experiência trata-se de algo chamado 

subjetividade. A linguagem é, portanto, uma ferramenta por meio da qual acessamos os 

significados que os sujeitos atribuem às suas percepções, sensações e sentimentos de 

suas realidades.  

     Elucidamos o que estamos considerando ao falarmos em subjetividade. O 

modo como a compreendemos tem estreita relação com o modo como significamos 

memória.  A “memória é incorporada à constituição da identidade por meio da função 

narrativa” 33, assim, trata-se de um elemento constitutivo das subjetividades e, por 

suposto, tem uma relação direta com a narrativa. As narrativas que construímos são 

possíveis graças ao que é recordado: nas narrações, se reinterpretam as vivências que 

foram sedimentadas pela memória34. Dito isso, temos que considerar que a memória se 

configura em distintos tipos de registros – como a imagem, a literatura etc. Um deles (o 

que utilizamos neste trabalho, a oralidade) tem como recurso as experiências 

expressadas mediante testemunhos35. 

De início, o esquecimento é sentido pelo dano à confiabilidade da memória. Em 

primeira instância e sob esse aspecto, a memória se define como “luta contra o 

esquecimento” 36. E o dever da memória enuncia-se como um encorajamento ao “não 

esquecer”, ao passo que se afasta a face de uma memória que nada esqueceria37. Seria o 

esquecimento o inimigo da memória? Ou seria ele o porquê de a memória existir? 

Compreender as atribuições da memória requer escapar de um imediatismo ingênuo que 

considera que é possível acessar plenamente as vivências enquanto se vive38. Nesse 

modo de compreender a memória, o que existe é um acesso indireto ao passado, como 

uma comparação, mesmo quando parece que nas lembranças experimentamos o mesmo 

riso, o mesmo medo, os mesmos sentimentos, essas situações são lembranças e as 

sensações ou emoções que vivemos novamente ao relembrarmos e que, por sua vez, 

atualizam as já vividas39. O que nos encaminha para falar sobre as experiências.  

 
33  RICOEUR (2003, p. 168). 
34 RUIZ; PRADA (2012). 
35 RUIZ; PRADA (2012). 
36 RICOEUR (2003, p. 424).   
37 RICOEUR (2003, p. 424). 
38 RUIZ; PRADA (2012). 
39 RUIZ; PRADA (2012). 
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Consideramos importante dizer o que tomaremos como compreensão de 

experiência: “[...] é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. [...]. A cada dia 

se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.40”. 

Experiência requer que algo nos aconteça ou nos toque e isso requer parar: parar para 

pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, 

escutar mais devagar; parar para sentir, suspender o juízo, cultivar a atenção, aprender a 

lentidão, cultivar a arte do encontro. Dar cabo de nossas experiências não significa 

registrar a memória de cada uma das sensações, imagens, palavras etc. Compartilhar 

memórias e torná-las públicas envolve a capacidade de narrá-las e a narração não só 

exige recorte, delimitação, abstração como também imaginação, recreação, distorção, (e 

esquecimento, portanto), em síntese: significação pessoal do vivido e do que foi 

recordado41.  

As narrativas de histórias de vida são assim entendidas a partir da compreensão 

de que a linguagem é constitutiva de práticas sociais. Por essa razão, a articulação das 

narrativas por meio da memória (e subjetividades que a compõe) é um importante 

componente para essa pesquisa. A memória é expressa pela narrativa, portanto, não há 

narrativa sem memória. As experiências vividas por pessoas não podem ser 

comunicadas a outras sem que sejam narradas. Conforme nos diz Verena Alberti42, ao 

narrar suas experiências, os entrevistados tornam aquilo que foi vivenciado em uma 

linguagem, selecionando e organizando as situações de acordo com algum sentido. Esse 

trabalho da linguagem (que ressignifica experiências e estratificam imagens) é comum 

na produção de narrativas43. 

* 

 

 

 

 

 
40 LARROSA (2002, p.20). 
41 RUIZ; PRADA (2012). 
42 ALBERTI (2003). 
43 ALBERTI (2003). 



33 
 

 

 

O que é uma mulher? Eu lhes asseguro, eu 

não sei. Não acredito que vocês saibam. 

Não acredito que alguém possa saber até 

que ela tenha se expressado em todas as 

artes e profissões abertas à habilidade 

humana. 

Virginia Woolf, Professions for women, 

193144. 

 

 

 

 

10 de maio de 2020. As mulheres que compõem esta pesquisa 
Perguntaram-me com frequência: “Por que entrevistar somente mulheres e não 

incluir os homens?”, com a justificativa de que eles também poderiam trazer 

perspectivas sobre a feminização do magistério e, também, sobre a Educação 

Matemática no Estado do Paraná. Concordamos que os homens também 

participaram/participam da institucionalização/constituição desse campo nesse estado e 

teriam muito a dizer sobre a feminização do magistério a este trabalho. Entretanto, 

tivemos o desejo de estar com e ouvir aquelas que vivenciaram o fenômeno de 

feminização do magistério, buscar compreender os sentidos que elas dão para as suas 

histórias. Conquanto, levantaram, ainda, o questionamento: “Mas os homens não 

vivenciaram a feminização do magistério tal qual as mulheres?”. É certo que, para falar 

sobre isso, preciso adentrar-me nas construções das relações de gênero, e discutiremos 

mais atentamente sobre isso na seção 3: Questões de gênero: a condição feminina, a 

naturalização. Tento justificar aqui essa decisão, embora eu não tenha me preocupado 

tanto com essa justificativa enquanto eu desenvolvia este trabalho. Essa escolha é, 

acima de quaisquer justificativas, um ato político. Conforme Albuquerque Júnior nos 

disse, “tanto no exercício da arte da política, como no exercício da arte da escrita da 

história, um gesto se tornava inevitável: o gesto de fazer escolhas, de eleger, de optar”45. 

 
44 “What is a woman? I assure you, I do not know. I do not believe that you know. I do not believe that 

anybody can know until she has expressed herself in all the arts and professions open to human skill” 

(WOOLF, 1931). Esse é um trecho de “Professions for women”, um texto derivado de uma palestra 

proferida por Virginia Woolf para o National Society for Women’s Service em 21 de janeiro de 1931.  

Disponível em: < http://www.wheelersburg.net/Downloads/Woolf.pdf>.  
45 ALBUQUERQUE JÚNIOR (2019, p. 187). 

http://www.wheelersburg.net/Downloads/Woolf.pdf
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A escolha do objeto de pesquisa faz da atividade de quem escreve história uma 

atividade política. A história é política porque implica em escolhas do que será 

transformado em fonte e o que resultará disso46. A escrita da história é inseparável da 

tomada de posicionamentos políticos. Acrescento que este texto não é neutro, isento ou 

apolítico, pelo contrário, é carregado de escolhas. E, é claro, não surpreende que, dada a 

nossa posição de mulher (de Heloisa e eu) falando sobre trajetórias de outras mulheres, 

que as nossas escolham ressurjam marcadamente políticas.  

Temos oito colaboradoras que foram entrevistadas ao longo dos anos de 2019 e 

2020: sete entrevistas feitas presencialmente e uma via a plataforma Skype, em 

decorrência da pandemia de Covid-19. Enquanto realizava o trabalho de campo desta 

pesquisa e escrevia esse diário, o mundo passava pela situação da pandemia. Hoje já são 

162.600 casos confirmados e 11.123 mortes47. Eu não sabia por onde começar. Quem 

entrevistar primeiro? Como justificar essa decisão? Como selecionar as educadoras? 

Quantas educadoras eu devo entrevistar? Devo estabelecer um critério? Como será o 

roteiro de entrevista? Todas essas questões e mais outras me causaram receio. As coisas 

ficaram mais certas quando apresentei o meu projeto de pesquisa em maio do ano de 

2019 para o Ghoem, em um evento realizado anualmente com o objetivo de discutir os 

projetos de pesquisa dos novos integrantes do grupo. Até aquele momento, eu havia 

selecionado os nomes de algumas professoras a partir de uma breve pesquisa em corpos 

docentes de cursos de Licenciatura em Matemática e/ou de Pós-graduações em 

Educação Matemática (ou pós-graduações que possuíam linha de pesquisa em Educação 

Matemática) e em consultas no currículo lattes48. Realizei uma busca, também, em 

trabalhos que citavam nomes de educadores/educadoras49 que tiveram/têm contribuições 

diretas50 para a construção do Movimento da Educação Matemática paranaense. Em 

seguida, apresentamos uma lista com nomes de educadoras para os professores 

pesquisadores do Ghoem no Paraná, Emerson Rolkouski e Carlos Roberto Vianna, para 

que pudessem nos informar mais nomes ou consubstanciar os que já estavam presentes 

 
46 ALBUQUERQUE JÚNIOR, (2019). 
47 No dia 19 de outubro de 2020, data da escrita dessa nota, somam-se 154.176 mortes e 5.250.727 

números de casos ao todo. 
48 O lattes é uma plataforma virtual elaborada e gerenciada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, CNPq, que agrupa informações sobre pesquisadores (currículo), grupos de 

pesquisa e instituições. 
49 Refiro-me a professoras e professoras porque, naturalmente, em trabalhos que encontrei foram citados 

nomes de homens e de mulheres que contribuíram de certa forma para a construção da Educação 

Matemática. 
50 Com contribuições me refiro a qualquer envolvimento nos processos de institucionalização (movimento 

institucional propriamente) e/ou constituição da Educação Matemática como campo de estudos. 
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na lista. A partir disso, três nomes foram reforçados: Clélia Maria Ignatius Nogueira, 

Maria Tereza Carneira Soares e Regina Luzia Corio de Buriasco. Emerson 

Rolkouski. e Carlos Vianna nos indicaram iniciar a entrevista a partir dessas três 

educadoras que tiveram inúmeras contribuições diretas para a constituição do 

Movimento da Educação Matemática no Paraná. No entanto, não tínhamos definido 

ainda como selecionaríamos as próximas. Então, naquele evento do Ghoem o professor 

Antônio Vicente Marafioti Garnica, líder do grupo de pesquisa, sugeriu o critério de 

rede, para selecionarmos as demais depoentes. Embora esse seja um movimento muito 

comum no Ghoem, eu e Heloisa não o tínhamos aventado até aquele momento, talvez 

porque tivéssemos inicialmente intenção de considerar e registrar quem eram as 

educadoras matemáticas atuando (ou que haviam atuado) em cursos de licenciatura e 

pós-graduações em instituições do Paraná, saber de suas produções na área da Educação 

Matemática e seus envolvimentos com o esse movimento no estado.   

Vicente nos sugeriu findar as entrevistas assim que atingíssemos dez educadoras, 

tendo em vista que este é um trabalho de mestrado e um número muito grande de 

entrevistas para transcrever/textualizar e, até mesmo, obter o retorno das cartas de 

cessão, poderia inviabilizar o desenvolvimento da pesquisa. Entretanto, conforme eu 

realizava as entrevistas, sempre os mesmos nomes eram sugeridos ou citados. 

Decidimos, então, entrevistar oito professoras. São elas, pela ordem em que as 

entrevistas foram realizadas: Maria Tereza Carneiro Soares, Clélia Maria Ignatius 

Nogueira, Regina Luzia Corio de Buriasco, Regina Maria Pavanello, Ettiène 

Cordeiro Guérios, Neuza Bertoni Pinto, Márcia Cyrino e Célia Finck Brandt. Os 

convites e cartas de apresentação51 para que elas participassem de nossa pesquisa foram 

enviados ao longo do ano de 2019 e todas elas aceitaram gentilmente. Conforme 

mencionei, em decorrência da pandemia, não pude me encontrar com a professora Célia 

Finck, que reside em Ponta Grossa-PR. Tive muitas dificuldades ao realizar a entrevista 

à distância por conta da conexão e do áudio, que teve uma qualidade inferior. 

 

 

* 

 

 

 
51 Podem ser encontras ao final da seção 2. 
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Não digam que fui rebotalho, 

que vivi à margem da vida. 

Digam que eu procurava trabalho, 

mas fui sempre preterida. 

Digam ao povo brasileiro 

que meu sonho era ser escritora, 

mas eu não tinha dinheiro 

para pagar uma editora. 

Carolina Maria de Jesus, Quarto de 

Despejo, 1960. 

 

 

15 de maio de 2020. Uma nova história 
“No teatro da memória, as mulheres são uma leve sombra”52. Essa afirmação de 

Michelle Perrot reflete uma preocupação que há muito tempo envolve estudos no campo 

de investigação “História das Mulheres”. Até pouco tempo nos esforçávamos para 

encontrar rostos, histórias e biografias de mulheres. Conhecíamos tão pouco sobre um 

passado em que elas estavam presentes que vibrávamos quando descobríamos suas 

faces ocultadas e esquecidas pela escrita tradicional da história. Como foi possível essa 

invisibilidade? Onde estavam as mulheres? A dificuldade da inscrição das mulheres na 

história deve-se, inicialmente, ao apagamento de seus traços nas esferas privada e 

pública53. Os procedimentos de registro histórico são frutos de uma separação que 

privilegia o domínio público e, grosso modo, a esfera pública – econômica e política, 

principalmente – era um lugar ocupado por homens54. Essa distinção de papéis ficou 

bastante clara no século XIX. Falava-se sobre as mulheres somente quando elas 

incomodavam com a sua “violência” – greves e passeatas consideradas subversivas – ou 

quando não obedeciam ao seu papel55. Quanto à vida privada, foi destinado um espaço 

para falar sobre os “crimes das mulheres”, como fez Cesare Lombroso e Guglielmo 

Ferrero em sua obra La donna delinquente: la prostituta e la donna normale56. Lombroso e 

Ferrero são exemplos pessoas que, a partir de um discurso científico, reproduziram 

cruelmente estereótipos incriminando e categorizando mulheres que não se encaixavam 

na “normalidade”. Os autores discorrem sobre a mulher prostituta e a mulher criminosa 

e analisam características da mulher normal. Lombroso e Ferrero afirmaram que a 

 
52 PERROT (2007, p.33). 
53 PERROT (2007). 
54 PERROT (2007). 
55 PERROT (2007). 
56 Em português, A mulher delinquente: a prostituta e a mulher normal. 
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maternidade é o fator mais importante no que diz respeito a ser mulher. A aceitação da 

maternidade seria a ocupação do “papel da mulher” e a realização da atividade a qual as 

mulheres são predestinadas. A negação, por sua vez, seria um desvio de conduta e um 

“defeito”. Conforme os autores: “maternidade é, então, a característica funcional da 

fêmea e da mulher. Dela deriva quase toda a sua variabilidade orgânica e psíquica”57. 

Quando degeneradas, para os autores, as mulheres poderiam ser classificadas em duas 

categorias: prostitutas e criminosas. Essas mulheres na primeira categoria, no entanto, 

não apresentavam grandes malefícios, porque eram consideradas muito frágeis para 

cometerem grandes crimes e ainda eram úteis para a sociedade: “essas mulheres não 

cometem crimes e raramente são perigosas para a sociedade. De fato, sua forma especial 

de criminalidade - a prostituição - é socialmente útil como saída para a sexualidade 

masculina e prevenção do crime masculino.”58 As mulheres inseridas na segunda 

categoria de degeneradas, conforme os autores, elas são delinquentes e podem ser mais 

perversas que os homens criminosos por possuírem traços e “comportamentos 

masculinos”. Esses autores afirmaram que as mulheres tinham um crânio menor do que 

o dos homens e, por essa razão, uma capacidade intelectual muito inferior. Dessa forma, 

eles explicam o porquê é inadmissível uma mulher participar da vida pública: o seu 

lugar é dentro de sua casa cuidando de sua família. 

Joan Scott nos disse que, ostensivamente, a escrita da “história tradicional” 

privilegiou certos aspectos da esfera social, universalizando o devir histórico e impondo 

à história uma cultura etnocêntrica e patriarcal59. Assim como afirma Joana Pedro, a 

“forma de escrever a história, costumeiramente chamada de “positivista”, ou às vezes 

“empirista”, dava destaque a personagens, em geral masculinos [...]”60. A escritora 

inglesa Virginia Woolf, que se empenhou em militar a favor do sexo feminino, em sua 

obra A room of one’s own (Um teto todo seu) de 1929, dedicada a refletir sobre a 

mulher e a literatura, deixou em evidência o seu posicionamento sobre a prática 

historiográfica em relação às mulheres. Virginia Woolf61 acusou a tendência da 

historiografia existente de seguir uma postura parcial e insuficiente, deixando claro seu 

perfil eminentemente masculino e excludente62. Na França, vinte anos depois, em 1949, 

temos a obra de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, em que ela afirma 

 
57 LOMBROSO; FERRERO (1893, p. 69). 
58 LOMBROSO; FERRERO (1893, p. 221). 
59 SCOTT (2008). 
60 PEDRO (2005, p. 83). 
61 WOOLF (2004) 
62 SCOTT (1992).  



38 
 

categoricamente a “incompletude” da história, pois, embora ela não pretendesse 

preconizar um ou outro sexo e objetivava uma escrita de forma “universal”, na realidade 

desconsiderava uma metade da humanidade, o outro sexo: as mulheres.  

Para as mulheres “entrarem para a história”63 tiveram que empreender esforços 

para construir seu espaço com árduas lutas no campo acadêmico, profissional, político      

etc., desconstruindo as tradicionais formas da escrita da história. Não somente serem 

incorporadas às histórias pré-existentes, como uma “história compensativa”, mas serem 

inscritas em uma nova história. A História das Mulheres não pretende ser a história da 

outra parte da humanidade64. Inicialmente, ela foi construída pelas militantes feministas 

e estava integrada à tentativa de acompanhar as novas “indagações” que essa realidade 

trazia para a vida das mulheres65. Por essa razão, tornou-se imprescindível retirar o sexo 

feminino do apagamento de suas identidades representado pela exclusão, pelo 

esquecimento e pelo privado. Essa intenção foi favorecida e possibilitada pelos 

trabalhos dedicados a demonstrar que as mulheres (também) faziam (fazem) parte do 

processo histórico, conforme nos disse Mary Del Priore66. 

Foi no século XX que as mulheres conquistaram o direito de terem a sua história 

registrada. Em consequência, as “heroínas” dos séculos anteriores foram evocadas para 

conhecer suas “trajetórias similares aos congêneres masculinos, o que muitas vezes 

significava o mesmo que realçar-lhe a visibilidade por meio do reconhecimento de sua 

atuação na esfera pública, confirmando-lhes a excepcionalidade”67. Entretanto, na 

academia, nesse primeiro momento, os estudos sobre as mulheres eram vistos com 

grande descrédito pela maioria dos historiadores, tido apenas como um “adendo à 

história geral”, tarefa quase exclusiva das pesquisadoras, em que o estudo sobre o 

feminino era “tolerado ou marginalizado” 68. Joan Scott69 enfatizou as resistências para 

a consolidação da História das Mulheres enquanto um campo de investigação, em que 

as historiadoras foram acusadas de “ideologismo” no círculo acadêmico. Embora hoje 

ainda exista grande resistência, o campo de estudo da História das Mulheres é 

consolidado em muitas universidades brasileiras. Queremos elucidar que nosso intuito 

não é colocar em pauta a questão da “verdade” de uma história (nos modos 

 
63 SCOTT (1990). 
64 PEDRO (2005). 
65 GOMES (2003). 
66 DEL PRIORE (1998). 
67 GONÇALVES (2006). 
68 DEL PRIORE (1998). 
69 SCOTT (1992). 
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tradicionais), mas dar espaço para histórias, no plural. Não como um adendo à história 

geral, mas como uma nova história.  

Sara Beatriz Guardia nos diz que “a reconstrução do passado feminino supõe 

uma mudança de paradigma, reformular as categorias de análise histórica e, portanto, 

reescrever a história de uma alternativa de oposição com novos modelos 

interpretativos”70. É nessa perspectiva que a nova historiografia significa uma nova 

avaliação de experiências femininas por meio de novas maneiras de abordar a história 

junto à revisão modelos que permeiam todos os grupos sociais e os fatores diferenciais 

que afetam as mulheres71. A história social deve assumir a dimensão que considere a 

relação entre os sexos como fatores fundamentais do devir histórico e que, por essa 

razão, as relações desiguais entre os sexos são construções desiguais entre homens e 

mulheres e que estão presentes na produção dos mecanismos de desigualdade social72. 

Conforme a definição de Joan Scott, o gênero é uma construção histórica e um 

campo de articulações de relações e de produção de significados de poder, que operam 

na diferença sexual por meio da linguagem e o discurso73. Ao privilegiarmos as relações 

de gênero como categoria de análise histórica e na perspectiva de memória, estamos 

concebendo uma síntese das relações materiais, subjetivas, culturais, simbólicas e 

construídas, possibilitando mostrar discursos que construíram as diferenças baseadas 

nos papeis atribuídos a um ou outro gênero. Quem narra suas memórias, comunica 

experiências marcadas pelas diferenciações estabelecidas pelas construções de gênero. 

Entretanto, afirmar que o gênero marca as memórias não é o mesmo que afirmar que as 

mulheres têm uma lembrança singular enquanto mulheres ou os homens enquanto 

homens (seja porque a biologia determina ou porque a divisão sexual de papéis define).  

 

 

* 

 

 

 

 

 
70 “La reconstrucción del pasado femenino supone un cambio de paradigma, reformular las categorías del 

análisis histórico, y por lo tanto rescribir la historia desde una alternativa contestataria con nuevos 

modelos interpretativos” (GUARDIA, 2005, p.20). 
71 GUARDIA (2005). 
72 SCOTT (2008). 
73 SCOTT (1990). 
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A realidade sempre me atraiu como um 

ímã, me torturando e hipnotizando, e eu 

queria capturá-la no papel. Então 

imediatamente me apropriei deste gênero 

de vozes e confissões humanas reais, 

testemunhas, provas e documentos. É assim 

que eu vejo o mundo - como um coro de 

vozes individuais e uma colagem de 

detalhes diários. Desta forma, todo o meu 

potencial mental e emocional chega ao 

máximo. Assim eu posso ser 

simultaneamente uma escritora, jornalista, 

socióloga, psicóloga e pregadora.  

Svetlana Aleksiévitch 

 

 

 

17 de maio de 2020. A História Oral: um modo de contar  

Transcorridos muitos anos, as narrativas das mulheres na história ainda são 

alheias. É neste momento que justificamos o sentido e a importância da História Oral – 

uma metodologia de pesquisa qualitativa – neste trabalho. A historiografia atual oferece 

um debate ainda pendente relativo aos fundamentos da teoria histórica em que metade 

da população ficou esquecida enquanto objeto de estudo74. É por esse motivo que uma 

aproximação com o tema da história das mulheres, dos estudos de gênero75, da memória 

feminina com a perspectiva da história oral se faz necessário para possibilitar a entrada 

na cena historiográfica desses sujeitos. 

A história das mulheres deve ser escrita conforme uma investigação diferente da 

aplicada na historiografia tradicional76, haja vista que essa não tem uma definição na 

tradição historiográfica. Isso significa reescrever a história sob uma perspectiva 

feminina, inserir novas formas de interpretação, reformular análise histórica e revisar 

conceitos e métodos existentes com o objetivo de tornar as mulheres sujeitos da história, 

mostrando como atuam/atuaram e resistiram/resistem às circunstâncias impostas pelo 

sistema patriarcal – e tantos outros sistemas em interseccionalidade que excluem ou 

oprimem as mulheres, inventariando as fontes com as quais contamos e atribuir um 

sentido diferente ao tempo histórico77. A História Oral é, também, representativa da 

 
74 BEAUVOIR (1949/2019). 
75 Esse tema de estudo desponta questões da vida privada essenciais para a compreensão de domínios 

importantes da vida pública. Falarei atentamente sobre isso no capítulo 3: título. 
76 SCOTT (2008). 
77 GUARDIA (2005). 
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nova história, que apresenta uma nova valorização das experiências das mulheres 

mediante uma nova forma de abordar a história, revisando modelos de significação que 

estavam imbricados nos grupos sociais, visibilizando os fatores distintos que afetam as 

mulheres78. Essas são algumas das características presentes na nova historiografia em 

que “se tem orquestrado a necessidade da utilização de fontes menos convencionais do 

que as tradicionalmente utilizadas, me refiro à literatura, a história oral, o testemunho 

dos viajantes e, desde logo, o estudo da imagem [...]” 79. 

A História Oral existe e se fundamenta a si mesma na medida em que reconhece 

que o relato constitui uma das linguagens fundamentais do saber popular, pela sua 

capacidade para expressar de forma concreta ou figurativa os símbolos que estão 

presentes no interior da consciência coletiva e individual e que emergem como um 

testemunho de sua própria historicidade80. O relato oral na ótica de gênero constitui um 

objeto de uso coletivo que abre a possibilidade de visibilidade de histórias, opiniões, 

expressões, sentimentos e de crítica em espaços nos quais a história oficial não existia. 

Uma das defesas do uso da História Oral como metodologia de pesquisa qualitativa é 

que essa possibilita a escuta daqueles que – na escrita tradicional da história – são 

normalmente silenciados. As fontes orais permitem que as subjetividades participem do 

domínio científico e não a utilização dessas somente em caso de inexistência de outras 

fontes81. Ao utilizar a História Oral como fundante teórico-metodológico para pesquisas 

de teor historiográfico, existe “a tendência a não “coisificar”, “factualizar” – e, 

decididamente, a não heroificar – os indivíduos depoentes, mas preservá-los em sua 

integridade de sujeitos, registrando uma rica pluralidade de pontos de vista: distintas 

versões da História”82. A História Oral, conforme os trabalhos que são produzimos em 

nosso grupo de pesquisa, o Ghoem, não necessariamente expressam uma 

historiografia83. Mas, no caso deste trabalho, produzimos intencionalmente relatos 

históricos que nos indicam  um encadeamento de fatos, inserindo-se na densidade de 

acontecimentos de ressonância regional. Por essa razão, todas as textualizações estão 

apresentadas na íntegra na seção subsequente. Essas fontes respondem a nossa pergunta 

 
78 GUARDIA (2005). 
79 “se ha orquestado la necesaria utilización de fuentes menos convencionales que las tradicionalmente 

utilizadas, me refiero a la literatura, la historia oral, el testimonio de los viajeros y desde luego el estudio 

de la imagen [...]” GUARDIA (2005, p. 84). 
80 PORTELLI (2010). 
81 GARNICA (2005). 
82 GARNICA (2005, p. 5). 
83 Embora entendamos que todas as textualizações produzidas, mesmo sem intenção de produzir uma 

historiografia, poderão ser utilizadas como uma fonte histórica.  
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de pesquisa, mas poderiam responder a outras perguntas. Nesse sentido, ressaltamos 

que, ao operarmos dentro do/pelo Ghoem e com a História Oral, essas fontes nos 

permitem o exercício de uma análise.  

A História Oral, embora também diga respeito a padrões culturais, estruturas 

sociais e processos históricos (como outros modos de registrar história), visa aprofundá-

los por meio de conversas com pessoas sobre a experiência e a memória individuais e, 

ainda, o impacto que essas tiveram na vida de cada uma84. O fato de a História Oral 

referir-se a histórias do passado, desse modo, à memória, acentua a essencialidade do 

indivíduo, ainda seja moldada pelo meio social, o ato e a arte de lembrar jamais deixam 

de ser profundamente subjetivas85. Conforme mencionamos, a memória torna-se 

concreta apenas quando imaginada ou verbalizada pelos indivíduos e esse processo 

ocorre em um meio social dinâmico. Por essa razão, as recordações podem ser 

semelhantes, contraditórias ou sobrepostas – mas de modo algum buscamos confrontá-

las. Em nenhuma circunstância as lembranças de duas pessoas são exatamente iguais, 

mesmo que tenham vivenciado o mesmo evento86. A História Oral tende a não 

representar a realidade de forma linear, mas como uma “colcha de retalhos”87, com 

partes diferentes, mas que, eventualmente, possam ser coerentes depois de reunidas 

quando compartilham do mesmo objeto referencial (a menos que as diferenças sejam 

irreconciliáveis). No caso deste trabalho, refiro-me à Educação Matemática e a 

profissão docente, os “elos” dessas trajetórias que aqui investigamos.  

Antes de qualquer coisa, até mesmo antes de realizar os convites para as 

entrevistas, o nosso “roteiro” – que não denota uma rota a ser seguida, ou um itinerário, 

foi pensado e elaborado com cautela de modo que ocorressem o mínimo de intervenções 

possíveis. Não desejávamos atrapalhar a fluência da interlocução. Por essa razão, 

utilizei durante as entrevistas cinco cartões com eixos temáticos que consideramos      

pertinentes para atingirmos o objetivo da pesquisa. Na preparação destes cartões fui 

fortemente influenciada pela leitura das Teses de doutorado de Carlos Roberto Vianna88 

e Emerson Rolkouski89. Apresentamos os cartões que foram utilizados: 

 

 
84 PORTELLI (1997b). 
85 PORTELLI (1997b). 
86 PORTELLI (1997b). 
87 PORTELLI (1997b). 
88 VIANNA (2000). 
89 ROLKOUSKI (2006). 
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Esses cartões não são constituídos por perguntas, mas sim por temas que 

apresentam um direcionamento, levando em conta o nosso objetivo de pesquisa, o qual 

foi elucidado para todas as depoentes. Objetivamos com esses cartões que as 

colaboradoras ora tratem de aspectos do passado, de sua infância, ora de aspectos do 

presente e de sua vida profissional. Embora eu tenha apresentado as fichas temáticas às 

colaboradoras com o intuito de direcionar a entrevista, eu disse para elas que poderiam 

surgir assuntos que não estão presentes nas fichas, haja vista que, com os cartões, não 

tivemos o intuito de cercear as suas falas. As entrevistas foram registradas com um 

gravador. O que nos levou ao próximo momento da pesquisa: a transcrição das fontes 

orais.  

Por meio da transcrição, objetos auditivos tornam-se visuais. O que as depoentes 

nos contam foi descrito com todas as pausas, vícios de linguagens, emoções possíveis 

de serem captadas, reações, o que acontece no ambiente, interrupções ou silêncios. 

Porque a linguagem, além dos grafemas, sílabas, palavras, sentenças, regras gramaticais, 

é composta por outro conjunto de linhas que, às vezes, não pode ser contido na 
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totalidade de um texto, mas que também carregam significados90. O tom de voz e 

volume, o ritmo do discurso, o entusiasmo, a pausa para reflexão, o silêncio para buscar 

a palavra da memória. Esses traços, muitas vezes implícitos, têm significados e 

conotações, às vezes, irreproduzíveis na escrita91. É claro que, inevitavelmente, por essa 

razão, podem ocorrer mudanças e interpretações diferentes92. “A mais literal tradução é 

dificilmente a melhor, e uma tradução verdadeiramente fiel sempre implica certa 

quantidade de invenção”93. Podemos dizer o mesmo de transcrição de fontes orais. Por 

vezes, uma mesma afirmação pode ter significações ocultas ou contraditórias, de acordo 

com a entonação de quem relata, que pode ser representado na transcrição por meio de 

descrições objetivas e aproximadas nas palavras de quem transcreve94. As 

subjetividades estão aí: em quem fala, em quem escuta, em quem escreve, em quem 

interpreta, em que lê... Naturalmente, existem coisas que somente serão percebidas por 

quem ouve, coisas que o papel não pode abarcar, situações que as palavras não são, de 

modo algum, suficientes para descrever95. 

Em seguida, foram realizadas as textualizações, que consiste em um processo de 

rearticulação discursiva intencionalmente realizada pelo pesquisador por meio do texto 

gerado pela transcrição96. Esse é um procedimento em que se pode optar por excluir do 

texto alguns registros próprios da oralidade (tais como os vícios de linguagem), de 

detecção e preenchimento de algumas lacunas, explicar melhor algumas situações, 

reorganizar o relato ou reordenar o fluxo discursivo do depoente, podendo ser feita 

temática ou cronologicamente97. Neste caso, optamos por organizar as textualizações 

conforme os temas que as depoentes falaram sobre. Embora esse procedimento cumpra 

certa função estética — transformando-o em um texto de leitura fluido, sua função 

fundamental é de natureza epistemológica: “permitir tanto quanto possível, na trajetória 

de rearticulações, exclusões e complementações, a compreensão dos significados que no 

texto o depoente esforçou-se por constituir”98. Esse processo é inteiramente realizado 

com o depoente, que checa as alterações, acrescentando informações ou retirando-as, 

estabelecendo e autorizando a versão na qual estará enraizado todo o processo de 

 
90 PORTELLI (1997a). 
91 PORTELLI (1997a). 
92 PORTELLI (1997a). 
93 PORTELLI, (1997a, p. 27). 
94 PORTELLI (1997a). 
95 PORTELLI (1997a). 
96 GARNICA (2008). 
97 GARNICA (2008). 
98 GARNICA (2008, p. 504). 
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análise subsecutivo. É neste momento que encaminhamos a carta de cessão, para que as 

textualizações fiquem sob custódia da pesquisadora e, também, do nosso grupo de 

pesquisa, o qual disponibiliza todas as textualizações de dissertações/teses/trabalhos de 

Iniciação Científica no Hemera99.   

   

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 O Hemera é um software que consiste em um banco de dados com as textualizações já produzidas nas 

pesquisas do grupo e, com o intuito de não cessar com esta proposta, as narrativas produzidas no contexto 

dessa dissertação, além de estarem disponíveis na íntegra nas sessões que se seguem, posteriormente, 

serão incorporadas ao software. Ele está disponível no site do Ghoem e pode ser acessado, gratuitamente, 

por todos os interessados. Esse software surgiu como parte da tese de Fábio Donizéti Oliveira (2013), 

cujo nome “faz referência à deusa da mitologia grega relacionada à luz e ao dia que, dona de uma enorme 

potencialidade geradora, produziu uma infinitude de narrativas” (OLIVEIRA; GARNICA, 2016, p. 63). 
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[...] Já afirmei que invento sim e sem o 

menor pudor. As histórias são inventadas, 

mesmo as reais, quando são contadas. 

Entre o acontecimento e a narração do 

fato, há um espaço em profundidade, é ali 

que explode a invenção.  

Conceição Evaristo, Becos da Memória, 

2019. 

 

 
25 de maio de 2020. Partilhas 

O que se pede a quem se entrevista é fora do comum: contar sua vida a alguém 

que mal conhece e, ainda, diante de um gravador. Eu ficava imaginando o que as 

professoras pensavam com todos aqueles temas dos cartões, relatando suas vidas para 

mim, uma pessoa, até então, estranha para elas. As pessoas não costumam fazer isso 

nem com filhos e netos (no máximo contam alguns episódios). Diante de quem as 

entrevista, contudo, têm a tarefa de “dar conta” de responder a tantas perguntas... Por 

esse motivo – e por mais tantos outros – fiquei bastante nervosa ao realizar as 

entrevistas. Havia, ainda, a questão de minha inexperiência. Iniciei esta pesquisa num 

estado de relativa ignorância e inocência, incerta sobre o que eu encontraria. Nunca 

entrevistei ninguém. Em todas as entrevistas, senti um medo do desconhecido, apesar de 

ter lido sobre o ato de entrevistar, ter cartões temáticos elaborados de acordo com o 

objetivo, de ter estudado sobre o assunto e, até mesmo, lido alguns de seus trabalhos. 

Mas parecia que, naquele momento, nada era suficiente. É claro que, ao longo das 

entrevistas, o medo ia embora.       

Não quero reduzir esse complexo processo de coleta de histórias de vida a 

somente questões éticas da academia ou de análise, já que outra face do processo de 

entrevista precisa ser enfatizada: o enorme prazer em escutar uma pessoa tecendo seu 

relato. É um trabalho que nos envolve de uma maneira única e que, para mim, exigiu 

um novo tipo de escuta, e essa foi uma das coisas mais intrigantes: uma forma de 

concentração e receptividade intensa, distinta dessa escuta que faço diariamente. Ainda 

que seja impossível transportar para o papel a intensidade das entrevistas, espero ter 

conseguido apresentar essas histórias respeitosamente, mantendo os traços das 
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educadoras e que a pessoa ler consiga escutar essas vozes ímpares do campo da 

Educação Matemática no estado do Paraná. 

Embora eu tenha escutado as professoras na maior parte do tempo, fazendo 

pouca ou quase nenhuma intervenção – explico na próxima seção, nos diários de cada 

entrevista, em quais momentos e porque precisei intervir de alguma forma (se houve 

alguma intervenção minha) –, as gravações resultantes devem ser entendidas como um 

ponto de encontro de duas subjetividades – as delas e as minhas, com as nossas 

expressões, palavras, gestos, risos, que também estão ali. É intencional em nosso grupo 

a opção de construir um registro escrito em que a fala do colaborador esteja ali presente.  

Assim, tenho a convicção de que, embora eu tenha gravado e escrito essas 

textualizações, esses textos devem ser vistos de forma que falas de cada uma dessas 

mulheres sejam identificáveis e únicas. O gravador, longe de ser um impedimento, não 

as incomodou, pelo contrário, às vezes até esqueciam que ele estava ali. Ele foi uma 

ratificação da importância daquilo que foi dito. Essas mulheres com suas histórias, em 

termos convencionais, são provedoras do material sem o qual eu não poderia elaborar 

esta escrita. 

 Os conhecimentos e ideias tornam-se realidade à medida que (e porque) se fala. 

A narrativa se constitui no sentido de produzir racionalidades100. Nesse momento, a 

linguagem de maneira alguma “traduz” conhecimentos ou ideias preexistentes. Ao 

contrário: fornece-nos uma chave para a compreensão da realidade101. O ato de contar 

uma história de vida envolve uma racionalização do passado à medida que ele é levado 

para o presente. E, de fato, uma versão especial da história de vida de alguém, é contar 

uma história única. Deixamos assim, redundante, para enfatizar essa afirmação. O que 

queremos dizer é que, em outro momento da vida, ou diante de outro interlocutor, em 

diferentes circunstâncias, é provável que surja uma história diferente, com memórias 

distintas ou outras ênfases: não cremos na possibilidade de narrar o que efetivamente 

aconteceu. Essa narrativa é circunstancial. Por essa razão, não entendemos que as 

colaboradoras narraram sua vida, mas sim uma vida. Esse processo de escrita das 

histórias de vida não exclui a participação de quem se entrevista: a pessoa terá acesso e 

poderá julgar o que foi escrito, de acordo com as questões éticas da academia. 

 
100 ALBERTI (2003). 
101 ALBERTI (2003). 
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Na seção subsequente, apresentamos as “vozes” das colaboradoras. Suas 

textualizações estão organizadas de acordo com a ordem em que as entrevistas foram      

realizadas. 

 

*** 
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SEÇÃO 2 

As entrevistas... O percurso 
 

 

 

____________________________ 

 

 

A memória é a costureira, e por sinal 

bastante imprevisível. A memória faz correr 

a agulha para dentro e para fora, para 

cima e para baixo, para cá e para lá. Não 

sabemos o que vem a seguir, ou o que virá 

depois. Assim, o mais banal movimento no 

mundo, tal como sentar-se a uma mesa e 

puxar para perto o tinteiro, pode agitar mil 

fragmentos díspares e desconexos, alguns 

brilhantes, outros obscuros, pendurados, 

balançando, mergulhando e tremulando 

como as roupas de baixo de uma família de 

catorze membros presas a uma corda 

durante forte ventania. “  

Virginia Woolf, Orlando. 

 

17 de outubro de 2020 

Optei por escrever esta seção do diário da seguinte forma: primeiro, apresento 

inquietações anteriores à entrevista e, em seguida, algumas impressões registradas no 

dia após a entrevista sobre como tudo se deu. As textualizações foram registradas no 

dia de devolução das Cartas de Cessão, as quais se encontram ao final desta seção. 

Optamos por colocar as Cartas de Cessão ao final porque, mesmo não sendo um 

movimento comum em nosso grupo de pesquisa, entendemos que a licença poética 
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que adotamos aqui nos permite isso e faz sentido pelo modo que optamos por 

escrever esses fragmentos. 

 

 

 

 

Maria Tereza Carneiro Soares 
 

25 de julho de 2019. A primeira entrevista.  

Sairemos em algumas horas para Curitiba. Meu pai e a minha mãe, sempre me 

ajudando muito, disseram que vão comigo para eu não viajar sozinha. Meu pai quer sair 

às 21 horas para que cheguemos a tempo da entrevista, que acontecerá às 8 da manhã, 

embora eu ache que chegaremos cedo demais. Cheguei ontem de Rio Claro e daqui a 

pouco estarei na estrada novamente. Acho que pelos próximos meses as coisas serão 

assim: algumas viagens seguidas da outra. Pelo menos eu espero! E espero, também, 

que nenhuma delas coincida com as disciplinas que estou cursando. Que medo de não 

terminar as entrevistas a tempo! Às vezes, dois anos demora muito para passar, como 

quando eu tinha 16 anos e desejava mais que tudo ter 18. Que bobagem!  Mas, por aqui, 

dois anos são tão pouco tempo... Minha mãe me perguntou se estou preparada. Bom, eu 

pensei no roteiro juntamente com a Heloisa, li alguns trabalhos da Maria Tereza, sei 

aonde queremos chegar (será?), estudei sobre a metodologia da História Oral. Eu 

deveria estar preparada, certo? Estou, é claro que estou – digo tentando convencer a 

mim mesma. Mas, na verdade, eu não sei nem o que estou sentindo. E o meu estômago 

fica me lembrando disso toda hora com a minha gastrite nervosa atacada. Por se a minha 

primeira entrevista, eu não sabia se a abordagem metodológica construída iria satisfazer 

as minhas expectativas.  Que ansiedade! Que nervosismo! E se eu não me sair bem? E 

se eu nem souber o que falar? Maria Tereza vai pensar que estou perdida. E não estou? 

Não! – pensei. Esse é o meu nervosismo falando! Admiro o trabalho da Maria Tereza e 

a conheço por sua trajetória com a Educação Matemática. Mas ela não me conhece! Vai 
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conversar com uma desconhecida. O que será que ela vai pensar com todos aqueles 

temas dos cartões?  

 

 

26 de julho de 2019. Algumas impressões 

Chegamos às 5 da manhã em Curitiba. Eu imaginei que chegaríamos cedo 

demais. Fiquei descansando por essas três horas e tomamos café da manhã. Como 

estava frio! Eu estava nervosa ainda, mas aliviada por realizar a primeira entrevista de 

dez102. Combinamos de nos encontrarmos na frente do prédio histórico da Universidade 

Federal do Paraná. É um lugar lindo! Por volta das 7h50, fomos, minha mãe e eu, na 

frente do prédio aguardar a Maria Tereza. Quando ela chegou, conversamos um pouco e 

ela conheceu a minha mãe. Em seguida, despedi-me de minha mãe e fomos, Maria 

Tereza e eu, para a sala dela dentro do prédio. Foi onde aconteceu a entrevista.  

De baixa estatura, cabelos loiros e com muita simpatia, Maria Tereza deixou o 

nosso encontro para a entrevista com uma esfera ainda mais agradável. Ela me convidou 

para sentar em uma cadeira frente à sua mesa, e ficamos frente a frente. Liguei o 

gravador, expliquei rapidamente a pesquisa, e ela organizou os cartões e começou a 

falar. Aos poucos o nervosismo deu lugar ao encanto por escutá-la contar sua história. 

Quando eu precisava interferir e perguntar algo que não ficou claro, Maria Tereza 

gentilmente me respondia. Ficamos nessa conversa por cerca de duas horas e quarenta 

minutos. Logo após a entrevista, fomos tomar um chá em um lugar próximo ao prédio 

histórico e próximo onde meus pais estavam. Conversamos por mais trinta minutos e ela 

conheceu o meu pai. Foi uma conversa muito agradável e, ao despedir-nos, ela nos 

ensinou o caminho para conhecer a Ópera de Arame, um ponto turístico de Curitiba que 

meu pai sempre quis conhecer. Meus pais e eu adoramos conhecê-la e convidaram-na 

para conhecer a nossa casa aqui em Campo Mourão, assim como ela foi muito receptiva 

conosco.  

 

 

 
102 Neste dia ainda não havíamos delimitado o número de entrevistas em oito.   
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22 de maio de 2020. Maria Tereza Carneiro Soares.  
 Bom, primeiro quero dizer a você que é um enorme prazer ter você aqui e saber 

desses interesses que vocês, tão jovens, estão tendo. E esta perspectiva da História Oral 

é, para mim, fascinante, porque leva as pessoas a poderem manifestar aquilo que, para 

elas, significa bastante. Então, acho que é uma abordagem muito importante. Espero que 

eu proporcione para você essas compreensões ou, pelo menos, algumas ideias para você 

continuar o seu trabalho.  

Para iniciar, estou pegando aqui mais ou menos pela ordem as fichas temáticas, 

mas eu gostaria muito de contar um pouquinho para você como é que foi a minha 

inserção na Matemática e depois na Educação Matemática, de um ponto de vista de 

alguém que tinha muitas dificuldades na matemática durante a escolaridade. Não que eu 

tivesse notas baixas, mas eu achava que eu sabia fazer coisas, entretanto, eu não 

compreendia muito bem o porquê se fazia daquela forma.  

A minha busca pela área da Matemática, no primeiro momento, se deu pelo meu 

desejo em fazer Engenharia Civil. Eu tenho uma trajetória que, durante a escolaridade, 

(sou da época do Ginásio; fiz Primário, o Exame de Admissão e o Ginásio103), eu não 

tive dificuldades enormes na matemática, eu até tinha um pouco mais de dificuldade em 

língua portuguesa do que em matemática. Mas, quando eu terminei o ginásio, que por 

sinal este ano está fazendo cinquenta anos que eu terminei aqui em Curitiba, eu pude 

 
103A nomenclatura ensino Primário tem diferentes conotações conforme as modificações na legislação 

brasileira sobre a organização e o funcionamento do ensino. Do final do século XIX até meados do XX, o 

curso Primário se referia à escolaridade elementar (com duração de quatro anos), seguido pela escola 

secundária formada por dois ciclos: o Ginásio (com duração de quatro anos) e o Colegial, Clássico ou 

Científico, (com duração de três anos). Em 1971, com a Lei nº 5.692/71, o ensino brasileiro passou a se 

estruturar em três níveis: o Ensino de 1o grau (com oito anos de duração); o Ensino de 2o grau, 

compulsoriamente profissionalizante (com três anos de duração para os que não pretendessem obter o 

diploma de técnico e com duração de quatro anos para os que desejassem obtê-lo) e o Ensino de 3o grau 

de nível universitário. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996 institui apenas 

dois níveis de ensino: a Educação Básica – compreendendo a Educação Infantil (creches e pré-escolas); o 

Ensino Fundamental (com duração de oito anos) e o Ensino Médio, correspondente ao antigo 2o grau sem 

caráter estritamente profissionalizante (com duração de três anos) – e a Educação Superior, de nível 

universitário. 
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perceber que, dentre o grupo, as pessoas tinham muito mais dificuldades do que eu na 

matemática.  

Eu não tinha uma dificuldade enorme de ser aquela pessoa que tira notas muito 

baixas, mas, por outro lado, eu também não era uma aluna de tirar 9,0 ou 10,0. Era 

mediana, no meu ponto de vista. Na verdade, isso fez com que eu buscasse sempre um 

lado na matemática naquilo que poderiam ser minhas profissões. Eu jamais pensei, por 

exemplo, em Medicina, na área da Saúde e nem mesmo nas Ciências Humanas. Mas 

isso tem uma influência muito forte da época em que eu vivi.  

O meu período de escolarização, principalmente o Ginásio, mais 

especificamente o final do Primário, na época que eu fiz o Exame de Admissão, é o 

período da ditadura militar104. E as influências que se recebiam eram muito relacionadas 

às Engenharias e às áreas técnicas. Eu, por exemplo, fiz o Curso Normal, que era para 

ser professora, na época não era curso de Magistério, era Curso Normal. E por que eu 

fiz esse curso? Não fui eu que me matriculei no Curso Normal, foi a minha mãe, porque 

ela não tinha se escolarizado. A minha mãe foi uma pessoa que fez só até a terceira 

série, ela não chegou a completar o primário e ela queria muito que eu tivesse, pelo 

menos, uma profissão. Então, ela me matriculou no Curso Normal.  

Mas eu fiz o exame seletivo para fazer o Colégio Estadual do Paraná à noite para 

poder fazer o Curso Científico105, que era a parte que me daria oportunidade de seguir a 

trajetória daquela área que eu achava que eu tinha um interesse. Então, eu fazia Normal 

de manhã e fazia Científico à noite. No período da tarde eu cursava Inglês em escola de 

línguas. Eu vim morar em Curitiba quando eu terminei o primário, passei no exame de 

admissão e vim fazer o ginásio aqui em Curitiba em 1966. Então, porque eu estou 

relatando toda essa trajetória, porque é uma trajetória que vai contando um pouco 

também do ensino da matemática no país. Quando eu fiz o exame de admissão, eu tinha 

 
104 A ditadura militar (1964-1985) foi despontada por meio de um golpe de Estado que ocorreu no dia de 

31 de março de 1964. O golpe de 64 contra a democracia foi desencadeado, principalmente, pelo suposto 

golpismo de João Goulart com um “golpe comunista”. Fico (2004) nos diz, baseado em evidências 

empíricas, que a tortura e o extermínio foram oficializados como práticas autorizadas de repressão pelos 

oficiais-generais e até mesmo pelos generais-presidentes. “A partir de 1964, gestou-se um projeto 

repressivo global, fundamentado na perspectiva da “utopia autoritária”, segundo a qual seria possível 

eliminar o comunismo, a “subversão”, a corrupção etc. que impediriam a caminhada do Brasil rumo ao 

seu destino de “país do futuro” (FICO, 2004, p.37). A ditadura durou 21 anos. Para um balanço 

historiográfico a respeito do golpe de 1964 e da ditadura, ver: FICO, Carlos. Versões e controvérsias 

sobre 1964 e a ditadura militar. In: Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 24, n. 47, p. 29-60, jul. 

2004. 
105 Até 1967, o atual Ensino Médio (correspondente ao antigo Segundo Grau ou Colegial) era dividido em 

três cursos que compreendia o curso Científico, o curso Normal e o curso Clássico. Na sequência, 

resolveu-se mudá-lo, era também dividido, mas os três primeiros anos eram iguais para todos e, 

posteriormente, quem quisesse fazer o antigo Normal ou Científico precisaria fazer mais um ano. 
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toda a perspectiva de escolaridade que levava a você reproduzir coisas quando era 

solicitado em uma prova, um exame etc.  

E como eu estudava e era uma pessoa que estudava bastante, eu me saía bem. 

Não que eu tivesse diferenças, assim, de compreensão, de aprendizado, não, mas eu me 

saía bem nas provas. E quando eu vim pra Curitiba, minha maior surpresa foi que meu 

primeiro livro aqui não parecia de matemática, parecia alguma outra coisa que eu não 

sabia bem o que era. Por que? Porque era um livro do Osvaldo Sangiorgi106 e era sobre 

a Matemática Moderna. E então, quando eu terminei o ginásio, eu fiz processo seletivo 

e passei para Científico, eu comecei no Colégio Estadual do Paraná tirando uma nota 

muito baixa. Em que? Em Geometria. Porque no Científico eu tinha aulas específicas de 

Geometria em um livro chamado “Matemática” (direcionado para o primeiro ano do 

Colegial) do Ary Quintella107
, e as primeiras provas que eu fiz eu tirei dois, três (eram 

notas muito baixas!)108. Então, eu fui começando a estudar muito porque eu percebi que 

a minha formação, que era em um colégio privado de freiras aqui em Curitiba chamado 

Divina Providência, uma escola particular exclusiva para meninas, não me dava 

condições de ter uma nota muito melhor em matemática, porque eu não tinha aprendido 

tanta Matemática, em especial Geometria. 

 Eu até tinha aprendido algumas partes da álgebra, da aritmética, anteriormente, 

mas eu não me diferenciava, sinceramente falando, de uma pessoa qualquer que tivesse 

estudado. E, principalmente à época, os alunos das boas escolas públicas eram mais 

bem preparados em Matemática do que os das escolas privadas, principalmente no que 

diz respeito aos colégios de freiras. Os professores das escolas públicas, principalmente 

do colégio estadual do Paraná eram mais bem remunerados naquele período e muitos 

participaram de movimentos de inovação pedagógica em Matemática, como o do 

NEDEM109, que era praticamente a sede deste grupo. Na época em que eu estudei no 

 
106 Osvaldo Sangiorgi foi um professor de matemática e autor de livros didáticos da época do Movimento 

da Matemática Moderna no Brasil. Foi membro da Academia de Letras de Campos do Jordão. Ganhou o 

Prêmio Jabuti na categoria "Ciências Exatas" em 1964 pelo livro "Matemática Curso Moderno". Faleceu 

em 2017 aos 96 anos. 
107 Ary Norton de Murat Quintella foi um professor brasileiro de matemática e autor de mais de vinte 

livros didáticos. 
108 Cabe neste ponto citar o importante papel que exerceu o estudo da professora Regina Pavanello – 

(PAVANELLO, 1989) sobre o ensino de geometria e a influência que as suas reflexões trouxeram para os 

grupos envolvidos com as novas propostas curriculares pós-MMM. 
109 Núcleo de Estudo e Difusão do Ensino de Matemática (NEDEM), grupo que liderou e propagou o 

Movimento da Educação Matemática Moderna no Paraná, foi criado em 1962 e sediado em Curitiba-PR.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_da_Matem%C3%A1tica_Moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_da_Matem%C3%A1tica_Moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Colégio Estadual do Paraná, o diretor era Osny Dacol110, um dos professores que tinha 

participado, desde meados dos anos 1960, ativamente da formação do NEDEM. 

Naquela época, as meninas, em geral, essas minhas colegas que fizeram ginásio comigo, 

muitas delas iam para uma escola chamada Escola Normal de Educação Familiar de 

Curitiba-PR. Nessa escola elas faziam o Curso Normal muito mais voltado para o 

bordado, para a cozinha, para outras coisas do gênero, e eu estava fazendo uma 

trajetória muito diferente, porque eu convivia com algumas das colegas de Ginásio no 

meu Curso Normal pela manhã e, à noite, eu convivia com as pessoas que iam fazer os 

cursos de Engenharia, os cursos que estavam relacionados com Matemática, a maioria 

homens.  

Os colégios que eu frequentei em toda a minha escolarização, exceto quando fiz 

o Cientifico, eram somente de mulheres. Havia professores homens, mas só no Ginásio 

e, em geral, professor de matemática. No primário, não. Eu tive professora de 

matemática também, mas havia mais professores homens de matemática. Nos anos que 

eu vivi, mais do que qualquer coisa, a profissão da mulher era ser professora. Era uma 

profissão possível. Não era infrequente você ter homens dedicados ao magistério, mas 

não nos anos iniciais. 

Então, nesse percurso, o que eu posso ressaltar dentre as minhas influências, é 

que eu tive uma influência muito forte da minha mãe, que queria que eu tivesse sucesso 

e fosse uma pessoa muito escolarizada. Era muito forte, na época, aquela ideia de “eu 

não tenho nada para deixar pra você, mas vou deixar a escola, a continuidade dos seus 

estudos”. Dessa forma, eu tinha um incentivo familiar muito grande. E aqui em 

Curitiba, eu tive a oportunidade de fazer tudo que era previsto para a época para uma 

menina dessa faixa de idade. Então eu fazia balé, piano, inglês, estudava, tudo ao 

mesmo tempo. A minha rotina nunca foi de sobrar espaços e eu não tinha tempo de 

lazer.  

Então, minha rotina desde o Secundário, desde a época que eu fiz escola, ela 

sempre foi muito povoada de atividades. Como hoje, a maior parte das crianças tem 

essas rotinas, eu tive naquela época esse mesmo modelo. Quando eu terminei, eu não 

cheguei a fechar o Curso Científico. Eu não fiz o terceiro ano. Porque eu fiz cursinho e, 

 
110  Osny Antonio Dacol foi coordenador do NEDEM e exerceu o cargo de diretor do Colégio Estadual do 

Paraná. Iniciando o trabalho com a Matemática Moderna, no Colégio Estadual, o NEDEM estendeu suas 

ações para outras escolas chegando ao Ensino Primário. O grupo priorizava não somente o ensino dos 

conteúdos da Matemática Moderna, mas preocupava-se com a orientação didática dos professores para 

trabalhar esses conteúdos (PORTELLA, 2009). 
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naquela época, não era junto o terceiro ano e o cursinho. Se eu fizesse cursinho, eu não 

ia ter espaço para fazer o Normal – que eu continuei fazendo, e para fazer Científico. 

Então, optei por terminar só o curso Normal e fazer o cursinho, não terminando meu 

último ano de Científico. E, então, tendo um curso secundário, o Normal, eu fiz o 

vestibular para Engenharia Civil... Que era o meu sonho.  

Quando fiz vestibular para a Engenharia Civil na Federal, passei. Mas, naquele 

mesmo período, também tinha o vestibular para a Pontifícia Universidade Católica, a 

PUC. E eu recebi dinheiro da minha mãe para fazer a inscrição e ela queria que eu 

fizesse pra Medicina. Por que? Porque ela achava que, como eu estava namorando um 

menino que fazia Medicina, era bom que eu fizesse também. Mas eu peguei o dinheiro, 

fui lá e fiz para a Matemática. E acabei chegando, nessa fase de passar em vestibular, a 

passar tanto na Engenharia quanto na Matemática e comecei os dois cursos. Então, eu 

fazia Engenharia de dia e fazia Matemática à noite.  

Eu fui uma semana para aula da Engenharia. Nessa época, eu tinha 16 para 17 

anos. Tinha recém feito 17 anos. E o meu namorado, que fazia Medicina, depois dessa 

semana que eu estava fazendo os dois cursos, disse para mim: “Engenharia você não vai 

fazer não, ou eu ou a Engenharia”. Eu disse surpresa: “Como assim, Engenharia não?”, 

“Não, não, não vai” – ele insistiu. E o que eu fiz? Eu desisti da Engenharia e só fiz 

Matemática.  

Então, estou contando, assim, essa parte com detalhes, para você perceber esta 

forma como a gente recebe as influências, que não são somente cognitivas, elas são 

emocionais, são de segurança, são de uma série de fatores. Uma insegurança, às vezes, 

familiar, nos leva a fazer determinadas opções. E, na época, eu sofri bastante por não 

fazer Engenharia. Mas, eu optei por fazer Matemática. E então, eu só estudava à noite 

porque o meu curso era noturno, não tinha curso diurno. Me dediquei muito porque eu 

só tinha duas atividades, era o inglês no Inter Americano111, que eu estava terminando e 

era um curso que habilitava para ser professora, e a Matemática.  

 

_________________*________________ 

 

Bom, com isso, eu não trabalhava. E eu tinha uma colega de sala que fazia 

matemática e que trabalhava numa escola privada, numa escola aqui de Curitiba que 

 
111 Centro Cultural Brasil Estados Unidos de Curitiba fundado em 1941. 
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atendia, principalmente, as crianças de uma faixa de renda bem elevada. Essa escola era 

de uma única dona, uma pessoa que tinha uma formação no Rio de Janeiro, tinha 

estudado na Escola Jacobina112 lá, escola que era da família dela no Rio de Janeiro, 

onde ela sempre viveu e, aqui em Curitiba, havia montado também uma escola. Havia 

começado como jardim de infância e, naquele ano, naqueles anos próximos de quando 

eu comecei a trabalhar lá, eles estavam estendendo para quinta, sexta até oitava série. 

Então, fizeram o Ensino Fundamental inteiro e eram salas muito pequenas nessa escola. 

E eu quando fui trabalhar lá, eu estava no terceiro ano de Matemática e fui dar aula para 

uma terceira série. 

Então, nesse momento eu começo a fazer uma diferença entre “eu, estudante” e 

“eu, professora”. Essa escola tinha uma característica interessante. Eu achei que eu 

poderia trabalhar com terceira série do 1o grau porque eu tinha feito o Curso Normal, 

mas quando eu cheguei à escola, a dona da escola me disse: “Não, eu não quero saber se 

você tem diploma de Curso Normal, o que está me interessando é que você está 

cursando Matemática.” Então, fiquei sabendo que essa professora, essa dona de escola, 

ela tinha uma percepção de que a Matemática era algo extremamente importante para as 

pessoas. E, por essa razão, a escola focava muito fortemente no aprendizado da 

Matemática.  

Como a dona da escola, Vera Maria Lacombe Miraglia113, tinha estudado na 

escola da família dela lá no Rio de Janeiro, na Escola Jacobina, mencionava sempre 

uma tia que era Laura Jacobina Lacombe114 que tinha estudado em Genebra com 

 
112  O Colégio Jacobina foi fundado em 1902 pelas irmãs Francisca e Isabel Jacobina Lacombe. Apesar de ter sido 

uma iniciativa familiar, a fundação do Colégio Jacobina acompanhou o mesmo projeto das instituições de ensino 

privado feminino que se instauravam no fim do século XIX e nos primeiros anos do século XX no Brasil 

(CARUSO, 2006). Sendo em sua maioria iniciativas de congregações religiosas, criadas com a finalidade de 

atender ao público feminino, essas instituições, de acordo com Chamon (2005), procuravam responder às 

demandas de uma sociedade que vinha se modernizando e fazendo novos apelos à educação da mulher burguesa. 

Preocupadas fundamentalmente com as filhas da boa sociedade, essas escolas visavam a preparar, sobretudo, para 

o universo doméstico familiar. Era considerada a escola que mais recebia influências de renovação dos novos 

métodos pedagógicos, principalmente europeus (CARUSO, 2006). 
113 Vera Maria Lacombe Miraglia nasceu no Rio de Janeiro em 20 de setembro de 1932. Fez seus estudos 

no tradicional Colégio Jacobina, chegando até o magistério. Foi aluna de Malba Tahan e Maria Clara 

Machado. Cursou Faculdade de Pedagogia. Mudou-se para Curitiba em 62, onde conheceu Frei Álvaro 

que lhe ofereceu a direção da Escola Anjo da Guarda, uma referência em Curitiba, na época com 4 

alunos, mas que ao final de ano letivo já contava com 60. Vera Miraglia pertencente a uma família de 

educadores, trouxe para Curitiba uma forma de ensino mais aberta, cuja filosofia era aprender a pensar, a 

se expressar e a conviver. Preocupou-se em transmitir valores e difundiu entre os alunos a ideia de 

respeito a si próprio e ao outro. 
114 Laura era filha de Isabel Jacobina Lacombe e foi quem assumiu a escola, primeiro junto com Isabel 

depois sem ela, até seu fechamento nos anos 1980. 
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Piaget115 e ela tinha uma influência muito forte do aprendizado pela via da construção, 

pela via do jogo, com outras formas de pensar a matemática, muito ligadas a solução de 

problemas, a desafios. Então, eu tive a sorte de nunca trabalhar matemática, como 

professora, de uma maneira tradicional, porque aprendi a trabalhar com o ensino de 

matemática nessa escola. Eu não tive na universidade nenhuma formação que me 

ensinasse como fazer para lidar com os alunos. Quando eu fiz o Curso Normal, eu tinha 

aulas de Didática da Matemática, mas, na universidade, eu não tive essa disciplina e o 

curso era de licenciatura!  

Na época, a gente tinha uma metodologia da matemática muito frágil em que se 

trabalhava pouquíssimo as situações de vivência em sala de aula. Então, o meu 

conhecimento via universidade para poder trabalhar com o ensino de matemática e dar 

aula de matemática na Educação Básica era quase nenhum. Eu tive muito, na época, 

Cálculo, Geometria Analítica, Complementos, uma disciplina da parte de Fundamentos 

da Matemática, todas essas áreas muito específicas, mas que eram muito mais parecidas 

com um bacharelado do que com uma licenciatura. Então, eu aprendi essa matemática 

no Ensino Superior, mas eu não utilizei. A minha surpresa foi que, quando eu fui 

trabalhar com essas crianças de 8 ou 9 anos, eu não sabia ensinar, não sabia como 

explicar para elas.  

Eu tenho um caso que eu sempre conto, porque ele é muito significativo para 

mim. No programa de terceira série que eu ensinava, estava a multiplicação por dois 

algarismos. E eu até nem me lembro se estava escrito “por dois números”, mas acho que 

estava escrito corretamente, “por dois algarismos”. E eu trabalhava com o GRUEMA116 

porque a dona/diretora da escola particular, que era sempre preocupada em inovar e 

consultava sempre sua irmã que tinha escola em São Paulo e o pessoal do Jacobina do 

Rio, tinha escolhido antes de eu entrar. Não sei se você conhece, mas havia um grupo de 

professoras, era um grupo de Ensino de Matemática que trabalhava numa perspectiva 

muito renovada. O GRUEMA é a primeira coleção que vem numa abordagem já da 

Didática da Matemática Francesa, e foi escrito por professoras que se tornaram muito 

 
115 Jean William Fritz Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, considerado um dos mais 

importantes pensadores do século XX. Defendeu uma abordagem interdisciplinar para a investigação 

epistemológica e fundou a Epistemologia Genética, teoria do conhecimento com base no estudo da gênese 

psicológica do pensamento humano. 
116 Grupo de Ensino de Matemática Atualizada, tendo sido elaborada por Anna Averbuch, Anna Franchi, 

Franca Cohen Gottlieb, Lucília Bechara Sanchez e Manhucia Perelberg Liberman, com consultoria de 

Luiz Henrique Jacy Monteiro. A bastante tempo 
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significativas na área da Educação Matemática, a Lucília Bechara117, a Ana Franchi118, 

não sei se você tem referência porque são pessoas bem mais antigas. Mas essa produção 

vale a pena observar porque ela traz a perspectiva com influências do Movimento da 

Matemática Moderna, mas é uma vertente francesa e com muitas influências daquilo 

que, na França, é chamada a Didática da Matemática.  

Trabalhar com o GRUEMA era para mim realmente um aprendizado, porque eu 

não conseguia entender muitas das coisas que estavam colocadas lá, mesmo estando no 

terceiro ano de matemática, porque a abordagem era completamente distinta do que eu 

tinha tido como aluna. E o que eu tive que ensinar que me chamou muito a atenção, 

primeiro, foram as bases diferentes de dez, que tinha na primeira página do livro, mas 

que eu não sabia como fazer aquilo com as crianças, e então, abordava muito pouco. 

Então, esse meu primeiro ano de trabalho foi de muito aprendizado e, essa escola, 

apesar de ser de vanguarda nessa questão até mesmo da resolução de problemas etc., 

não trabalhava com as bases diferentes de dez na época. E, quando chegava nas 

operações, soma, subtração, tabuada etc., a gente fazia um trabalho que era 

extremamente tradicional, e eu percebi que o trabalho da escola tinha essa “dupla face”. 

 Mas só percebi isso muito depois. A gente tinha umas orientações que vinham 

pelo manual, pelo livro didático que a gente utilizava, e tinha um procedimento que 

também era exigido na época, os chamados Cálculos Graduados que você aprendia toda 

uma sequência de como ensinar os cálculos para as crianças e a gente chegou a fazer 

apostila sobre esse tipo de coisa. Então, era uma diferença muito grande entre aquilo 

que você tinha dos livros, a coleção do GRUEMA e o que a gente tinha que fazer em 

sala de aula em termos do ensino. Aí entra a questão que eu vou colocar para você, que 

eu sempre conto.  

 Então, continuando o caso que eu estava contanto, quando fui trabalhar, 

simplesmente coloquei uma operação no quadro, uma continha que estava lá no livro, e 

tinha um probleminha que resultou no treze vezes o doze. Quando eu fui fazer essa 

multiplicação no quadro, simplesmente montei a conta no quadro, né? Do tipo “arme e 

 
117 Lucília Bechara atualmente é diretora pedagógica da Escola Vera Cruz e diretora geral do Instituto 

Superior de Educação Vera Cruz (informações coletadas de seu currículo Lattes). Na tese de Heloisa da 

Silva: Centro de Educação Matemática (CEM): Fragmentos de Identidade (2006) tem a textualização de 

uma entrevista realizada com ela. Além disso, no site do Ghoem tem um banco de dados virtual, o 

Hemera, que é um sistematizador de textualizações criado com o intuito de preservar o acervo de 

narrativas para que ele possa servir a pesquisas futuras (ghoem.org). 
118 Ana Franchi atualmente é professora titular aposentada da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. Na tese de Heloisa da Silva: Centro de Educação Matemática (CEM): Fragmentos de Identidade 

(2006) tem a textualização de uma entrevista realizada com ela.  
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efetue”, e resolvi a operação, coloquei o três vezes o “doze”. Três vezes dois e depois 

três vezes um, porque não fazia três vezes dez, fazia três vezes um, aquela forma de 

fazer o algoritmo. Deixei um espacinho embaixo da unidade e fiz a dezena, a 

multiplicação e coloquei o sinal de mais para juntar. Quando eu fiz isso, uma menina 

chamada Carla, olhou para mim e disse: “Ô tia, por que você deixou esse espacinho?”. 

E eu olhei para ela e falei: “É uma convenção... dos matemáticos!”. Aí ela perguntou: 

“Como assim?”, e eu respondi: “É porque tem que deixar esse espaço aqui”. 

Jamais como aluna do terceiro ano de matemática tinha me dado conta do 

porquê se deixava esse espacinho! Eu tinha aprendido a fazer daquela forma e eu 

reproduzi aquilo que eu aprendi. E levei adiante, isso não me preocupou naquele 

momento. Mas eu comecei a ser desafiada pelas crianças, porque a escola dava essa 

oportunidade. Isso foi em 1975. E a partir de 1976 eu comecei a trabalhar com quarta 

série e comecei a ter dificuldade em ensinar, principalmente frações, números decimais, 

não somente nas operações básicas, mas até mesmo a resolver alguns problemas.  

Esta professora que era dona da escola tinha um trabalho muito forte com as 

crianças e era ela quem dava aula de artes e geometria. Então, quando eu comecei com a 

quarta série, isso era em 1976, ela já fazia determinadas planificações, já observava, por 

exemplo, as diagonais de um polígono fazendo dobraduras em papel e com aquilo ela 

fazia no final de ano a árvore natalina a partir do que as crianças produziam. A partir 

daí, ela fazia uma relação muito interessante de artes e geometria. E ela trabalhava 

muito com jogos. 

Com isso, nós tínhamos reuniões semanais em que ela levava jogos que ela 

produzia e queria que toda semana fizéssemos pelo menos um jogo em sala de aula. 

Então, eu tive a sorte de cair sempre numa forma menos tradicional, foi nessa direção, 

não que não tivessem, também, as formalidades, aquilo que eram as contas mais 

sistemáticas, os problemas, as provas, os testes, tinha tudo isso. Mas tinha este olhar um 

pouco mais diferenciado para você incluir em sua sala de aula atividades diferenciadas, 

os jogos, por exemplo. E a perspectiva grande assim, a meta, era que a gente 

conquistasse as crianças para aprenderem matemática. Mas eu levei um tempo para eu 

conseguir fazer isso.  

Eu me lembro que, quando eu estava trabalhando com quarta série, as crianças 

iam muito mal na matemática comigo. Eu não conseguia ensinar. Naquele período a 

gente tinha segunda época, então as crianças faziam as provas e depois, terminava o ano 

em dezembro e em fevereiro recebíamos as crianças de volta para dar mais aulas e elas 
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fazerem outras provas para passarem para o ano seguinte. E, nesse período, que era 

entre o Natal e o Carnaval, praticamente, as crianças tinham uma oportunidade de não 

ter as férias e passar estudando para que quando voltassem, conseguissem passar para o 

outro ano [risos]. Era esse o modelo da época de avaliação. E eu me lembro que quando 

chegou esse período do final do ano eu tinha, assim, dos meus vinte e cinco alunos, uns 

dez que tinham ficado para segunda época. E eu ouvia do pátio as mães comentando: 

“Essa professora é louca! Imagina, fazer isso com as crianças” [risos]. 

 

________________*________________ 

 

Então, o que eu quero contar, deixar marcado, é que não foi repentina a minha 

passagem para pensar do ponto de vista da Educação Matemática. Em que momento que 

isso ficou mais claro: quando eu comecei a ver que eu tinha dificuldades para ensinar 

desde o começo e comecei a procurar alternativas. Então, essas alternativas que já 

existiam na escola, em que havia bom livro didático, oportunidade de trabalhar com 

jogos, ainda não eram suficientes para eu conseguir conquistar os alunos.  

Então, eu comecei a me dar conta do quanto era difícil ensinar de uma forma que 

as crianças compreendessem, porque eu me dei conta de que eu não compreendia! Eu 

sabia fazer, mas não sabia explicar, porque eu não tinha compreensão, não é? Por isso 

eu comecei a buscar alternativas e, nesse meio tempo, a escola começou a fazer alguns 

cursos noturnos para o professor que tivesse interessado e que eram baseados na teoria 

de Piaget. Eu comecei a estudar nesse período e me dei conta de que havia muita coisa 

que eu não sabia de Didática da Matemática e que também eu não encontrava. Eu ia às 

livrarias, às bibliotecas e eu não sabia o que procurar, porque eu não tinha essa ideia de 

onde estavam essas alternativas. Eu tinha os livros da escola e lá eu encontrei livros do 

Zoltán Paul Dienes119 e por meio dos livros do GRUEMA eu via que tinha alguma 

bibliografia e eu tentava buscar para compreender.  

Então, eu me lembro que isso fez com que eu começasse a pensar que eu 

precisava estudar, mas de uma maneira mais formal. O ponto chave, assim, que me 

levou para usar esse termo “Educação Matemática”, que eu não tinha esse termo, a 

gente não falava nessa Educação Matemática. A gente falava Ensino de Matemática. 

 
119 Matemático húngaro, extremamente criativo e que se dedicou à aprendizagem da matemática nas 

escolas de 1º e 2º grau. Zoltan Dienes deu várias conferências e Cursos em São Paulo, no Rio Grande do 

Sul e em outros estados (SILVA, 2006). 
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Mas Educação Matemática só entrou no meu vocabulário em 1980, quando teve no Rio 

de Janeiro o primeiro Congresso Piagetiano Brasileiro e, nesse congresso, havia grupos 

de trabalho e um dos grupos era Educação Matemática. Eu fui para esse congresso 

estimulada pela escola, a escola não pagava nada, mas estimulava que se fosse para 

congressos. Eu me inscrevi para esse grupo de Educação Matemática. E ali conheci 

professores de outros lugares, da UFMG, lá do Rio de Janeiro, o pessoal do Ceará, de 

Recife, de vários lugares, da Bahia etc. Que eram pessoas que já tinham ido para o 

exterior em congressos e que eram já de Educação Matemática. 

Eu queria saber o que era isso, Educação Matemática. Porque eu sabia que 

estava relacionado com o ensino e aprendizagem, mas não tinha ideia. Então, ali abriu 

para mim uma oportunidade de conhecer pessoas, como Constance Kamii120 e Emilia 

Ferrero121, que eram pessoas de referência, baseadas em Piaget, mas também pessoas 

que eram já professores, seja do Ensino Superior, seja da Escola Básica, mas 

principalmente do Ensino Secundário do Rio de Janeiro, do Pedro II. 

 Então, eu conheci essas pessoas e fiquei muito encantada pelo modo como elas 

falavam daquilo que elas faziam e comecei a me interessar. Então, quando voltei, 

comecei a aplicar algumas das coisas, porque eu tinha comprado alguns livros lá. Tinha 

o livro122, por exemplo, que era do Luiz Alberto dos Santos Brasil123. Eu comecei a 

conhecer algumas referências lá de Minas, da UFMG, que tinha um professor chamado 

Reginaldo Naves de Souza Lima124 e tinha materiais.  

 

_________________*________________ 

 

Em 1983, fiquei sabendo, por uma colega da escola em que eu trabalhava que 

era do ensino de história, que havia o curso de Pós-graduação, Mestrado em Educação, 

na UFPR em Curitiba; ela o estava cursando.  Comecei a ter um contato muito grande 

com ela e nós estudávamos algumas coisas que eram relacionadas com essa escola.  

 
120 Constance Kazuko Kamii é uma psicóloga nipo-americana. Foi aluna e colaboradora de Jean Piaget, 

tendo feito diversos cursos de Pós-Doutorado relacionados com a epistemologia genética, e com outras 

áreas educacionais pertinentes tanto à teoria piagetiana como de outros pesquisadores. Atualmente é 

professora da Universidade do Alabama. 
121 Emilia Beatriz María Ferreiro Schavi é uma psicóloga e pedagoga argentina, radicada no México, 

doutora pela Universidade de Genebra, sob a orientação de Jean Piaget. 
122 BRASIL, Luiz Alberto S. Experiências Pedagógicas baseadas na teoria de Piaget. Editora Forense 

Universitário. 1979.  
123 Luiz Alberto dos Santos Brasil é um estudioso da área da Educação que se dedica a teorias piagetianas.  
124 Reginaldo Naves Souza Lima é mestre pelo Projeto Multinacional para o Ensino de Ciências e 

Matematica da Unicamp e foi professor da UFMG. 
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E eu fiquei sabendo que o objetivo dela em sua pesquisa era compreender essa 

escola que nós estávamos trabalhando numa perspectiva da Escola Nova125, porque ela 

queria ver como é que isso tinha acontecido em Curitiba. Ela, então, fazia entrevistas, 

assim como você está fazendo comigo, com a dona da escola e ela pegava materiais que 

tinha na escola. Nesse contato, comecei a frequentar a universidade e fui participar da 

Semana da Matemática.  

             Voltei para universidade e, em vez de voltar para PUC, voltei para Universidade 

Federal. E nessa Semana da Matemática eu conheci uma professora que lecionava 

Metodologia da Matemática, chamada Celina Campos126, que também era professora 

aqui dessa parte de estágio, metodologia, e ela dava aulas para o curso de matemática, e 

conheci outra professora, Maria Antonieta Meneghini Martins127 que era professora de 

Matemática do Colégio Estadual do Paraná e que fazia mestrado em Educação na 

UFPR. E comecei também a ter contato com alguns professores do departamento de 

Matemática.  

O meu primeiro contato aqui com professores foi com aqueles que eram lá da 

Matemática, que estudavam teoria de conjuntos, mas estavam fazendo mestrado aqui na 

Pós-Graduação em Educação, porque naquela época não tinha mestrados em diferentes 

departamentos e áreas, então a Educação acabava agregando professores de outras áreas 

e, esse professor, chamado Décio Krause128 era uma pessoa, assim, que gostava muito 

de lógica matemática e tinha estudado com o Newton Carneiro129. E ele (Newton 

Carneiro) era uma pessoa de muita referência, pois estudava uma lógica que a maioria 

 
125 Escola Nova é um dos nomes dados a um movimento de renovação do ensino que foi especialmente 

forte na Europa, na América e no Brasil, na primeira metade do século XX.  
126 Celia Campos foi professora de metodologia do ensino de matemática da UFPR. Ela fez mestrado no 

Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), o mesmo que 

Maria Tereza Fez logo depois.  
127 Maria Antonieta Meneghini Martins foi professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e fez 

mestrado no Programa de Pós-graduação em Educação pela UFPR. Ela foi autora da primeira dissertação 

que teve a História da Educação Matemática com objeto de investigação na UFPR e se intitula “Estudo da 

evolução do ensino secundário no Brasil e no estado do Paraná com ênfase na disciplina de matemática”, 

do ano de 1984, no Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal do Paraná 

(UFPR). 
128 Décio Krause é Professor Titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa 

Catarina e aposentado como Professor Titular do Departamento de Matemática da Universidade Federal 

do Paraná. Suas principais áreas de interesse são os fundamentos lógicos e ontológicos da física quântica, 

a lógica, a flosofia da lógica e o estudo da estrutura lógica das teorias científicas, em especial das teorias 

da física. 
129 Newton Carneiro Affonso da Costa é um matemático, lógico e filósofo brasileiro e um dos pensadores 

brasileiros mais reconhecidos internacionalmente. Da Costa é reconhecido principalmente pela 

formulação da lógica paraconsistente, um tipo de lógica distinta da clássica. 
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das pessoas não estudava. Isso porque quando se fala em lógica e lógica matemática se 

pensa em uma lógica bivalente, mas ele já pensava em uma lógica trivalente130.  

Eu comecei a olhar um pouco para matemática e não só para educação 

matemática. Mas eu queria entender o que era aquela parte que a gente ensinava nas 

escolas, de onde vinha o conhecimento matemático sistematizado, aquilo que eu tinha 

aprendido na universidade e aquilo que eu estava ensinando e que agora neste momento 

- ano de 1983, 1984, quando eu já dava aula para quinta série do 1o grau, hoje 6o ano do 

ensino fundamental. Porque eu já tinha terminado o curso de matemática, terminei em 

1976, e eu começava, então, a ter outra perspectiva, que era dar aula de primeira à 

quarta séries do 1o grau, hoje Ensino Fundamental I, porque quem se forma em 

Matemática, em geral, vai para o Ensino Médio e para o Fundamental II.  

Nesse percurso de querer entender o ensino da matemática, eu comecei a estudar 

matemática, também. Porque eu sabia que eu tinha uma defasagem na compreensão. 

Então, eu procurava muito qualquer curso que aparecesse para eu entender como é que 

era esse conteúdo da matemática, e não só o modo de trabalhar com as crianças. Então, 

eu estudava sozinha, pegava alguns livros e fazia um estudo, assim, deliberado mesmo, 

para entender como é que eu podia melhorar aquilo que eu não compreendia muito bem 

e como é que eu podia, a partir desses outros cursos que a escola proporcionava, fazer 

um trabalho ligado ao ensino da matemática.  

Nessa trajetória, eu fiz a inscrição para o mestrado. Então, eu comecei o meu 

mestrado em 1984 aqui na universidade federal (UFPR) e eu acho que fui uma das 

primeiras pessoas, se não a primeira, a não estar ensinando na escola do Ensino 

Secundário. Porque eu não estava trabalhando com o que hoje corresponde ao Ensino 

Médio, estava só no que hoje é o Ensino Fundamental e naquela época era 1o Grau e 

quis fazer o curso de mestrado. Então, na minha entrevista do processo seletivo para o 

mestrado, eles me perguntaram: “Mas por que você quer fazer o curso de mestrado?”. 

Não havia um motivo, eles diziam. “Você quer vir para universidade? Quer ser 

professora da universidade?”. Eu disse: “Não, eu não quero. Eu quero ficar na escola.”. 

E, realmente, depois do mestrado voltei a dar aulas no 1o grau.  

 
130 Em lógica, a semântica princípio da bivalência ou lei da bivalência afirma que toda sentença 

declarativa que expressa uma proposição de uma teoria sob análise possui um único valor de verdade: ou 

verdadeiro ou falso. Lógica ternária (ou lógica trivalente) refere-se a qualquer sistema lógico 

polivalente em que há três valores verdade indicando verdadeiro ou falso e algum terceiro valor.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_polivalente
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_polivalente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_de_verdade
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Terminei o mestrado em 1988, defendi minha dissertação em fevereiro de 1989 

e, durante quatro anos (naquela época o mestrado eram quatros anos, não eram dois), eu 

fiz muitas disciplinas. Então, eu fiz o meu mestrado e a linha/área de concentração dele 

era Currículo. Então, eu estudei muito os textos teóricos de currículo para compreender 

a parte mais educacional e estudei também o desenvolvimento curricular da escola 

brasileira, todo esse histórico e fiz alguns trabalhos. Comecei a me interessar, a partir de 

1986, por outra vertente que estava surgindo aqui dentro da universidade, que era 

Educação e Trabalho com base na filosofia marxista.  

O materialismo histórico-dialético era a perspectiva que eu adotei naquela 

trajetória e comecei a ler muito toda essa literatura que vem pela via soviética, com 

algumas entradas já na matemática, mas praticamente nada de Educação Matemática. 

Então, o meu mestrado ainda foi muito focado no Ensino da Matemática e o que eu 

escolhi para ser o meu objeto de estudo foi o currículo. Então, eu fiz concurso enquanto 

eu estava fazendo mestrado, porque, como a ditadura militar só permitiu concurso a 

partir de meados dos anos 1980, o primeiro concurso que houve aqui em Curitiba para 

professores foi na Prefeitura Municipal em 1985. E eu pude fazer esse concurso porque 

eu tinha o curso Normal, e fui dar aula para os anos iniciais. Primeira série e segunda 

série do 1o grau.  

Ao mesmo tempo, seis meses depois, comecei a trabalhar na prefeitura, foi então 

que conheci o professor Carlos Roberto Vianna131, que também é uma história 

extremamente interessante. Quando eu fiz o concurso para prefeitura e era para 

trabalhar com os anos iniciais, do 1o grau, hoje Ensino Fundamental I, algumas de nós, 

que estávamos terminando o mestrado, fizemos o concurso. Mas quem fez o concurso, a 

maioria, eram pessoas que tinham muita experiência já de escola. Porque era o primeiro 

concurso público. E quando passamos, nós que nos conhecíamos porque trabalhávamos 

nessa escola privada e algumas pessoas que conhecíamos do mestrado, formamos um 

grupo de cinco pessoas, escolhemos uma mesma escola e íamos todos os dias de carro, 

no mesmo carro, e voltávamos conversando e preparando essas aulas que a gente ia dar 

lá.  

Então, de manhã, a gente trabalhava nessa escola privada. A gente era boia-fria, 

eu dizia [risos], porque a gente comia durante o percurso no horário de almoço e, assim, 

à tarde, a gente ia a essa escola municipal. Uma escola muito afastada, a 14 km daqui do 

 
131 Carlos Roberto Vianna é Professor Associado no Departamento de Matemática da Universidade 

Federal do Paraná. 
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centro, uma região aqui de Curitiba que é a Cidade Industrial e era uma escola com 

muito difícil acesso e ficava justamente numa dessas regiões de invasão, que é onde se 

criam as pequenas favelas e as crianças dessa invasão é que frequentavam essa escola. 

Mas era uma escola nova, porque tinha sido feita para atender a essas crianças, chamada 

Tancredo Neves.  

Nós entramos nessa escola em agosto, veja, meados do ano, foi quando eles 

chamaram os aprovados no concurso. O que foi muito bom nesse percurso foi que 

começamos a fazer um trabalho conjunto. Então, nós distribuímos as primeiras e as 

segundas séries entre o nosso grupo e combinamos as distribuições das disciplinas. 

Havia pessoas que eram de língua portuguesa, porque tinha uma colega que fazia 

mestrado em linguística e ela ficou professora da primeira série com alfabetização, ela 

dava as aulas de língua portuguesa, eu dava as aulas mais voltadas à matemática e 

ciências, a outra colega dava as aulas de história, que era essa que eu mencionei no 

início e tinha uma pedagoga que ficou com o pré.  

Então, fizemos um grupo e começamos a trabalhar de uma forma que nós não 

éramos professoras só de uma turma. E isso não é bom no ponto de vista das crianças 

muito pequenas. É muito melhor quando você tem um professor que pega uma turma 

única. Mas do ponto de vista do conhecimento, era uma coisa que, para nós, ajudava, 

porque eu não saberia alfabetizar, enquanto a outra era especialista, praticamente, na 

alfabetização. Então, a gente procurou adequar a uma situação que era nossa. E como 

nós éramos muito unidas, eu acredito que as crianças também não tenham sentido 

muito, emocionalmente, essa diferença de mudar professores.  

Depois disso, duas de nós, a de História e eu, viemos para Secretaria Municipal 

para fazer trabalhos com os professores. Foi quando eu encontrei o professor Carlos 

Viana. Eu estava trabalhando com o curso para professores e eu tinha levado muitos 

livros. Livros de História da Matemática, livros de Filosofia da Matemática, livros 

variados, não só didáticos. Porque eu tenho uma crença: eu penso que a Educação 

Matemática só se faz diferente do Ensino da Matemática quando você aporta elementos 

da filosofia, da sociologia, da antropologia, elementos das diferentes áreas de 

conhecimento que te permitem ter um olhar educacional numa abordagem mais ampla.  

Quando eu ia fazer esses trabalhos com os professores, por mais que quisessem 

que eu estivesse ali para ensinar sistema de numeração, eu fazia uma abordagem 

histórica, eu contava alguns aspectos filosóficos, eu trazia dificuldades que a criança 

tinha etc. Dessa forma, eu não vinha com o curso pré-preparado, eu trazia uma série de 
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ideias e formatos de discussão e, a partir dali, junto com as professoras, eu ia vendo 

quais as dificuldades que elas tinham e eu ia abordando aqueles temas e citando alguns 

livros que a gente poderia utilizar, alguns modos de fazer, alguns materiais, e o curso 

acontecia em conjunto. Eu nunca fui uma pessoa de trazer uma coisa extremamente 

fechada, eu sempre gostei de trazer algo que pudesse ser modificado em conjunto com 

as pessoas. E o professor Carlos Vianna teve esse papel.  

Naquele dia, ele quietinho, me chamou a atenção, porque eram somente 

mulheres e ele de homem dando aula para a quarta série. Por isso ele estava ali naquele 

curso da prefeitura. E quando chegou meio-dia, encerrou o curso, eu estava recolhendo 

os livros e ele chegou e disse para mim: “Eu posso ficar com os seus livros? Eu vou 

ficar no horário de almoço aqui na biblioteca da prefeitura, você me empresta? Quando 

for depois do almoço eu te devolvo.” Porque a gente iria dar o curso para outra turma no 

período da tarde. E eu falei “sem problemas”, ele ficou ali lendo.  

Quando passado um tempo, a gente precisava de mais um elemento no grupo da 

prefeitura, que era o grupo de matemática que fazia os cursos no período que a gente 

estava fazendo uma reformulação curricular, uma das colegas disse: “Ah, tinha um 

professor na sua turma a semana passada e ele foi meu colega do curso de matemática 

da universidade federal, mas ele até terminou o curso antes, porque ele foi para o IMPA 

para fazer mestrado e esse professor é extremamente inteligente e seria interessante se 

ele viesse trabalhar conosco”. 

 Então, toda essa questão da Educação Matemática ela está muito focada em 

pessoas no início... É também a contribuição que eu queria deixar para você: eu vejo 

que não fui eu, foi um grupo. E um grupo que, naquele momento, tinha referências 

encantadoras. Por exemplo, o professor Carlos Vianna tinha um conhecimento de 

matemática, mas tinha deixado o IMPA no mestrado porque ele queria voltar e se 

dedicar para escola básica, queria se dedicar para o ensino. Estava trabalhando com 

crianças, quarta série. No mesmo grupo, tinha outra colega que a mãe dela era uma 

referência no ensino da Matemática aqui no Paraná e que tinha trabalhado com o 

NEDEM. Era a mãe da Clélia Maria Martins Isolani132. Então a Clélia fazia parte desse 

mesmo grupo.  

 
132 Clélia Maria Martins Isolani é licenciada em matemática e é autora dos livros didáticos. A 

textualização de uma entrevista com ela pode ser encontrada na tese de Emerson Rolkouski: vida de 

professores de matemática – (im)possibilidades de leitura (2006). Clélia Martins Tavares, sua mãe, 

participava do NEDEM – Núcleo de Estudo e Difusão do Ensino da Matemática. Mais informações 
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E então éramos seis pessoas e nós tínhamos um interesse comum, que era pensar 

formas de fazer com que essas crianças que tinham uma condição social menos 

favorecida, que eram as crianças que estavam nas escolas que a gente trabalhava na 

prefeitura, aprendessem a matemática. A Clélia trazia uma perspectiva que era a da 

geometria, muito favorável para isso, e o Carlos trazia esse desenvolvimento do 

pensamento matemático e a história, que ele já se interessava muito.  

Então, boa parte dos livros que eu tinha levado aquele dia eram de História da 

Matemática. Eu gostava muito de um livro que ele também se encantou naquele dia, que 

era do Lancelot Hogben133, Maravilhas da Matemática134. Esse livro eu ganhei por acaso 

do meu marido, porque aquela história que eu te contei que eu desisti da Engenharia por 

conta de uma pessoa, eu casei com essa pessoa e estou casada até hoje [risos]. Mas, 

naquele momento, com muito sofrimento, abandonei tudo.  

Uma vez eu estava na casa dele em férias e ele morava em Maringá135. Nós nos 

casamos nessa cidade. E quando eu estava lá, eu vi que tinha uma estante no corredor da 

casa entre os quartos. E naquela estante eram livros. Eu fui xeretar, perguntei se eu 

poderia olhar os livros e encontrei um que era este: Maravilhas da Matemática, de 1953 

a edição. Eu o tenho até hoje. Esse livro era do tio dele, que havia sido piloto e que 

tinha falecido em Londrina-PR136 num acidente aéreo e que tinha estudado. Aquela obra 

era numa perspectiva de popularização e divulgação da matemática. E é um livro 

belíssimo! Porque ele conta historicamente uma série de questões. Então, eu ali comecei 

a ter muito essa perspectiva e isso foi muito antes de eu conhecer o Carlos Vianna. 

_________________*________________ 

 

Eu já estava trabalhando, isso foi em 1978, eu acredito... Exatamente isso. Mais 

precisamente 1979, porque em 1979 eu saí de Curitiba. Eu ganhei meu segundo filho e 

o meu marido terminou residência e eu fui morar no interior. Fui morar em Maringá um 

período, morei na casa da minha sogra com meus dois filhos pequenos, eu tinha um de 

vinte dias e outro de um ano e quatro meses. Então, fiquei na casa dela e foi bem nesse 

 
podem ser encontradas na dissertação de Helenice Fernandes Seara: Núcleo de Estudo e Difusão do 

Ensino da Matemática – NEDEM – “Não É Difícil Ensinar Matemática” (2005). 
133 Lancelot Thomas Hogben foi um zoólogo e geneticista inglês. Ele é hoje mais conhecido pelos seus 

livros de divulgação sobre ciência, matemática e linguística. 
134 HOGBEN, Lancelot. Maravilhas da Matemática. Trad. Paulo Moreira da Silva, Roberto Bins e 

Henrique Carlos Pfeifer. Porto Alegre: Globo, 1970.  
135 Maringá dista cerca de 430 km de Curitiba. 
136 Londrina dista cerca de 290 km de Curitiba. 
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período que eu comecei a fazer essa leitura. E, em 1979, eu também passei seis meses 

em Goioerê. Então, eu passei esse ano todo no interior.  

Em Goioerê eu também me interessei muito por leituras. Eu fazia duas leituras: 

sobre a matemática e o seu ensino e sobre as primeiras leituras que estavam aparecendo 

a respeito da redemocratização, que já traziam perspectivas contrárias à ditadura, então 

eu li Batismo de Sangue137, eu li uma série de coisas. Eu era completamente alienada 

naquele período da ditadura, eu não vi a ditadura passar por mim. Ela não passou 

porque ela passou ao lado. Mas eu comecei, por influência também do meu marido, a ler 

essas literaturas que traziam aquilo que estava acontecendo, que tinham acontecido 

naquele período. Essas leituras me fizeram acordar.  

E eu voltei para Curitiba ao final de 1979, porque meu marido desistiu de ficar 

em Goioerê. Quando eu estava voltando, liguei de Goioerê para esta escola particular 

que eu tinha trabalhado e perguntei se eu poderia retornar. Eles disseram que sim, que 

eu poderia voltar e, que mesmo que não tivesse uma sala para eu dar aula, eu poderia 

fazer a orientação de matemática da escola. Então, eu voltei com essa incumbência: 

continuar dando aula e fazer orientação desde a pré-escola até a oitava série. Então, 

começou uma trajetória de busca, porque eu não tinha experiência alguma com 

educação infantil, que na época era pré-escola. Então, eu comecei a ler essa literatura, a 

criança e o número... As coisas que eram mais voltadas a uma Didática Francesa, 

porque a dona da escola, a perspectiva da escola era francesa... E suíça, também.  

Eu tive muita influência, nesse primeiro período, dessa literatura que não era a 

sistematizada como Didática da Matemática francesa, mas era aquela que a escola me 

fornecia, cujos livros sobre o assunto a diretora da escola já possuía. Como eu fui 

trabalhar da pré-escola à oitava série, eu comecei a ir atrás de jogos e comecei a fazer 

um trabalho muito focado na possibilidade de as crianças compreenderem o que elas 

estavam aprendendo.  

Nesse período, eu voltei um pouquinho atrás, porque eram os anos 1980, e na 

prefeitura já era 1985, quando eu entrei. Eu fiquei 10 anos sem a prefeitura, mas como 

professora da escola privada. E um ano desses eu fiquei fora de sala foi quando eu fui 

para o interior em 1979, como eu te disse. Mas quando eu retornei para a escola, eu tive 

que ter essa abrangência. E quando eu vim para a Universidade fazer a entrevista do 

mestrado me perguntaram “o que é que você quer estudar?”. E eu tinha feito um pré-

 
137 BETTO, Frei. Batismo de sangue: Guerrilha e morte de Carlos Marighella. 1982. 
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projeto, porque eles já exigiam um pré-projeto. Nele eu contava coisas que eu fazia na 

escola, os livros que eu já conhecia e que era tudo relacionado com o ensino da 

matemática. Então, eu falava do Zoltan Dienes, do GRUEMA, eu já falava algumas 

coisas que até mesmo a pessoa que iria me orientar, às vezes, não tinha lido.  

Então, eu coloquei alguns relatos nesse meu pré-projeto que diziam sobre esses 

grupos que estudavam Piaget na escola, sobre a literatura vinculada no dia a dia da sala 

de aula, de que maneira ensinar as coisas, o que era importante para gente, de que forma 

a gente fazia essas reuniões semanais etc. Então, fui aprovada. Cheguei à entrevista e 

eles queriam saber o que eu queria estudar e eu disse: “Olha, o meu maior interesse é eu 

saber porque eu ensino o que eu ensino, quem é que define aqueles assuntos que eu 

ensino na sala de aula”.  

Por exemplo, na quarta série, eu tenho que ensinar sistema de numeração, depois 

eu tenho que ensinar as operações, depois tem que ensinar fração, depois tem que 

ensinar números decimais e só lá no fim aparece um pouquinho de geometria e de 

medidas. Eu me perguntei porque era assim. Porque no GRUEMA já não era dessa 

maneira, entende? Mas os livros variavam. Então, na escola, eu tinha ensinado com o 

livro do GRUEMA na terceira série, mas quando passaram para quarta série, já não 

escolheram essa coleção. Mesmo eu sendo professora e podendo escolher o livro, não 

tinha a coleção do GRUEMA na lista da escola naquela ocasião em que eu ensinaria na 

quarta série. Então, acabamos escolhendo outro livro, que era um livro extremamente 

tradicional! Era da Débora Pádua de Melo Neves, nunca me esqueço do nome.  

E, então, o que acontecia, como eu não tinha uma abordagem sistemática da 

Educação Matemática, eu ia pelas tentativas e procurava alternativas, mas às vezes não 

tinha as referências. Foi bem depois que a gente começou a fazer um trabalho com a 

Manhúcia Líbermann138. A Manhúcia é uma professora, que também fazia parte do 

grupo CEM139, que era o Centro de Educação Matemática140. Então, eu acredito que a 

 
138 Manhúcia Perelberg Liberman estudou matemática na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na 

tese de Heloisa da Silva: Centro de Educação Matemática (CEM): Fragmentos de Identidade (2006) tem 

uma textualização da entrevista realizada com ela. No site do Ghoem tem um banco de dados virtual, o 

Hemera, que é um sistematizador de textualizações criado com o intuito de preservar o acervo de 

narrativas para que ele possa servir a pesquisas futuras (ghoem.org).  
139 O Centro Educação Matemática (CEM) é um grupo que atuou, sobretudo, nos anos de 1984 a 1997 na 

região metropolitana de São Paulo e que se apresenta como “equipe prestadora de serviços de assessoria e 

consultoria especializada em Educação Matemática à escolas, Diretorias de Ensino, Secretarias de 

Educação e instituições especializadas como a Coordenadoria de Estudos e normas pedagógicas – CENP 

e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE da Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo”. Para saber mais informações sobre o grupo e pessoas envolvidas em sua constituição, ver: 

SILVA, Heloisa da. Centro de educação matemática (CEM): fragmentos de identidade. 2006. vii, 448 
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Heloisa da Silva141 tenha tido muitas influências também, mas não só influências, talvez 

ela tenha se dedicado a conhecer porque é um grupo muito forte do estado de São Paulo.  

Havia um grupo forte que era o da Matemática Moderna, que era o GEEM142 do 

Sangiorgi, e que aqui era o NEDEM, que é da mesma época e depois, nos anos de 1980, 

esse grupo do CEM se formou, com a Lucília Bechara, com a Manhúcia Líbermann, ou 

seja, alguns dos integrantes eram as pessoas que escreveram o GRUEMA. Então, depois 

do GRUEMA, veio ainda um livro que foi escrito por uma professora, que agora está 

aposentada, que é a Dione Lucchesi de Carvalho143, que agora não lembro o nome 

direitinho do livro, mas a gente usava na escola esse livro também, nessa escola privada.  

_________________*________________ 

Na prefeitura, quando eu fiz o mestrado e queria estudar currículo, a gente estava 

justamente trabalhando para fazer uma reforma curricular. E o que é que a gente fez 

naquele período? Carlos, Clélia, Gládis, Claudia, Fátima e eu, todos pensando juntos, 

nós tiramos da aprendizagem das crianças o conteúdo de conjuntos, como aquele 

“pertence”, “não pertence”, “está contido” etc., retiramos toda aquela abordagem 

anterior do Movimento da Matemática Moderna que era o que já estava sendo feito em 

São Paulo, também. Então, a gente se aproximou muito do grupo de São Paulo e o que 

nós tínhamos de influências era aquilo que saía em revistas. Por exemplo, da ANDE144, 

tinha uns artigos que a Dione Lucchesi de Carvalho escreveu muito interessantes. Tinha 

um artigo que ela dizia: “A que serve a Educação Matemática?”145, de 1980. Mas a 

expressão Educação Matemática nos anos 1980 era pouquíssimo usada ainda. Ela foi 

aparecer, assim, mais sistematicamente depois do primeiro encontro, em 1987, na PUC.  

 
f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2006. 

Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/102135>. 
140 Em Silva (2006), Bigode diz em sua entrevista que antes de ser institucionalizado o CEM era SEM – 

Sociedade de Educação Matemática, mas depois, com a criação da SBEM e com a institucionalização do 

grupo, mudaram para CEM.  
141 Heloisa da Silva é a autora da Tese sobre o CEM (já mencionada em notas anteriores), Professora 

Assistente Doutora do departamento de Educação Matemática, IGCE/UNESP, Rio Claro, vice-líder do 

Grupo de Pesquisa História Oral e Educação Matemática, atua no Programa Pós-Graduação em Educação 

Matemática, IGCE/UNESP, Rio Claro. É a orientadora desta pesquisa. 
142 Grupo de Estudos do Ensino de Matemática, criado em 1961 na capital paulistana, idealizado pelo 

professor Osvaldo Sangiorgi. 
143 Possui graduação em Licenciatura e Bacharelado em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (1970), mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (1989) e doutorado 

em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (1995). Professora aposentada da Universidade 

Estadual de Campinas. Na tese de Heloisa da Silva: Centro de Educação Matemática (CEM): Fragmentos 

de Identidade (2006) tem uma textualização da entrevista realizada com ela. 
144 ANDE: revista da Associação Nacional de Educação. 
145 CARVALHO, D. L. ; ONAGA, D. S. ; A Que Serve A Educação Matemática. ANDE, n.7/8, p. 0-0, 

1980. 

http://hdl.handle.net/11449/102135
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Para esse encontro, agora, eu vou encurtar um pouco a história, porque ela é tão 

longa, não é? E eu sou muito prolixa, então eu conto muitos detalhes. Mas eu fiquei 

sabendo que em 1984, quando eu comecei o meu mestrado aqui, tinha começado o 

mestrado em Educação Matemática em Rio Claro146... E então, como eu já tinha a 

referência da expressão Educação Matemática, eu endoideci de vontade de ir para Rio 

Claro! Mas eu não conseguia ir para lá, até porque eu já tinha começado o mestrado 

aqui... E quando eu fiquei sabendo que tinha esse mestrado em Rio Claro, eu comecei a 

procurar quem é que estava estudando lá e descobri que tinha alguém de Londrina lá, 

era a professora Regina Buriasco147. Tinha também de Guarapuava-PR148, que era o 

professor Dionísio Burak149. Eles foram os primeiros paranaenses a olharem para a 

Educação Matemática já do ponto de vista do mestrado de Rio Claro.  

A minha perspectiva não foi a Educação Matemática, no mestrado, foi a 

Educação. Então, embora eu tivesse muito atrás das coisas de ensino para melhorar a 

minha orientação na escola como um todo e a minha inserção na prefeitura para 

formação de professores, eu não estava na área. Aliás, essa é uma característica minha: 

eu nunca estive na área da Educação Matemática, em minha formação, porque eu fiz 

mestrado e doutorado em Educação. Então, eu nunca fiz uma formação específica em 

Educação Matemática. Mas, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu li muito da 

literatura que depois eu fui observar que era a similar àquela que estava sendo lida lá no 

mestrado na Unesp, em Rio Claro.  

Então, eu fui descobrindo alguns livros, né? O primeiro livro que eu descobri 

não foi nem no mestrado, foi numa situação muito diferente. Eu fui chamada para dar 

um curso de pré-escola, porque como eu estava trabalhando como orientadora de pré-

escola etc. havia alguns eventos nacionais que eram de um grupo, Organização Mundial 

de Educação Pré-escolar (OMEP)150 que trabalhavam com a pré-escola. Eles me 

 
146 O Curso de Pós-Graduação em Educação Matemática iniciou suas atividades em 1984 com o 

Mestrado, implantando o Doutorado em 1993. Seu objetivo é a formação de docentes e pesquisadores em 

diversas especialidades da Educação Matemática.  Esse foi o primeiro curso de pós-graduação em 

Educação Matemática da América Latina. Rio Claro dista cerca de 180 km de São Paulo. 
147 Regina Luzia Corio de Buriasco atualmente é professora associada da Universidade Estadual de 

Londrina. É uma das entrevistadas desta pesquisa. 
148 Guarapuava dista cerca de 260 km de Curitiba. 
149 Dionísio Burak atualmente é rt-20 da Universidade Estadual de Ponta Grossa no Programa de Pós - 

Graduação em Educação e rt 20 do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais e Matemática. 

Professor titular aposentado do Departamento de Matemática da Universidade Estadual do Centro-Oeste em 

(2013) (informações coletadas de seu currículo Lattes). 
150 A Organização Mundial de Educação Pré-escolar é um grupo criado na década de 195 pela Laura 

Jacobina Lacombe. 
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chamaram, para fazer uma abordagem de matemática no ensino da pré-escola e lá havia 

professores de diferentes áreas.  

Nessa ocasião, conheci um professor que era da logosofia – eu nunca tinha 

ouvido falar dessa palavra. Esse professor que trabalhava lá disse para mim: “Ah, você é 

da matemática?”. Eu falei, “É, eu trabalho na escola e fiz o curso.” E ele: “É? Você já 

leu um livro chamado Conceitos Fundamentais da matemática, do Bento de Jesus 

Caraça151?”. E isso aconteceu em 1981. Eu disse que não conhecia. E ele disse: “Eu vou 

trazer para você conhecer, vou te emprestar! Porque depois que você encontrar esse 

livro nas livrarias você compra.”. E eu me encantei com o livro!...Por que? Ele trazia 

uma abordagem da matemática que eu não conhecia, que era uma abordagem histórica 

da matemática a partir da vida humana... Então, eu usava aquele livro quase como de 

cabeceira. Encontrei onde comprar um exemplar em 1984, comprei e quando eu fui 

fazer o mestrado eu já tinha essa perspectiva da matemática. Naquele dia que eu estava 

lá no curso da prefeitura com o professor Carlos Vianna, eu já tinha também esse livro. 

Porque eu gostava de levar para os professores lerem abordagens da matemática e não 

só como ensinar a matemática.  

Então, quando eu vou para esse campo do mestrado, eu vou estudar o livro A 

Experiência Matemática. Eu fui com a dissertação de mestrado do professor Décio 

Krause, que eu falei que tinha tido curso aqui na universidade na Semana da matemática 

e ele tinha apresentado o trabalho dele, intitulado O mundo 3 da matemática152. E eu 

comecei a olhar para esses trabalhos e sempre buscar a parte da bibliografia, para ir 

atrás dos livros. Como eu tinha facilidade no inglês, eu comecei a ler a literatura 

também em inglês. Comecei a procurar durante o mestrado alguns periódicos e 

abordagens do Mathemathics Teachers153, alguns periódicos internacionais, tanto em 

língua francesa quanto em língua inglesa e em língua espanhola.  

Essa abrangência que eu tive não veio só pelo ensino, mas veio pela busca de 

áreas que me fizeram conhecer um pouco mais da Filosofia da Matemática, da História 

da Matemática e sempre tentando compreender aquilo que eu ensinava. Eu acho que o 

ponto chave, assim, o que eu queria era entender o que eu ensinava. Era isso que eu 

estava buscando. E com isso a gente construiu o currículo na rede municipal de 

 
151 CARAÇA, Bento de Jesus. Conceitos Fundamentais da Matemática. Editora: Gradiva, 2000. 295 

pp. 
152 Dissertação de mestrado: KRAUSE, Décio. O mundo 3 da matemática: objetividade e compreensão 

na formulação da metodologia e currículo. 1983. 
153 The Mathemathics Teachers: <https://www.jstor.org/journal/mathteacher>. 

https://www.jstor.org/journal/mathteacher
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Curitiba, naquele período, muito em diálogo com São Paulo. Por isso nós acabamos 

conhecendo o professor Nilson Machado154 que vinha algumas vezes para cá, e o 

professor Ruy Cesar Pietropaolo155 que era da CENP156 e veio dar uma oficina de 

geometria para os professores de 5a a 8a series da prefeitura. Sabíamos da existência, 

mas não conhecemos imediatamente, só viemos a conhecer em 1987, o professor 

Antônio Miguel. Nós, o Carlos Vianna e eu, conhecemos o Antônio Miguel... Eu 

sempre digo “nós” porque a gente vivia juntos, sempre. E nós o conhecemos em 

Campinas, no Encontro Paulista de Educação Matemática (EPEM), o Antônio Miguel157 

e a Ângela Miorim158 também.  

Esse pessoal foi muito significativo para nós. Mas eu tenho outra peculiaridade 

aí... Em 1986, teve aqui a SBPC159 e, como eu fazia mestrado, eu comecei a me antenar 

naquilo que estava acontecendo na universidade e fiquei sabendo que ia ter SBPC lá no 

Centro Politécnico. Fui para assistir o que tinha de Educação e o que tinha de 

Matemática e era muito interessante. Quando eu ia assistir sobre Educação, se falava de 

ensino, de currículo, de abordagens educacionais etc. Inclusive, a questão do 

materialismo histórico-dialético aparecia um pouquinho. Quando eu ia para Matemática, 

absolutamente se falava de escola. Poderia até falar de assuntos de conteúdos 

relacionados com o ensino, com a escola, mas não tinha abordagem pedagógica da 

 
154 Nilson José Machado lecionou Instituto de Matemática e Estatística (IMEUSP), da USP. tendo se 

transferido posteriormente para a Faculdade de Educação (FEUSP), da qual é Professor Titular. No biênio 

1993-1994, foi Professor Visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, no 

Programa Educação para a Cidadania. Por mais de sete anos, foi Chefe do Departamento de Metodologia 

do Ensino e Educação Comparada da FEUSP. 
155 Ruy Cezar Pietropaolo atualmente é docente do corpo permanente e coordenador do programa de Pós-

graduação em Educação Matemática, stricto sensu, da Universidade Anhanguera de São Paulo. 
156 Coordenadoria de Estudos e de Normas Pedagógicas - São Paulo. Para mais informações, consultar a 

tese de doutorado de Gilda Lúcia Delgado sob a orientação do Antônio Miguel: DELGADO, Gilda Lúcia. 

Educação matemática na CENP: um estudo histórico sobre as condições institucionais de produção 

cultural por parte de uma comunidade de prática. 2005. 455 f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual 

De Campinas, 2005. Disponível em: 

<http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/253057?mode=full>. 
157 Antônio Miguel é professor, pesquisador pleno e orientador em nível de mestrado e doutorado junto ao 

Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Unicamp e junto ao Programa de 

Pós-Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática da Unicamp (PECIM). 
158 Maria Ângela Miorim coordena o Grupo de Pesquisa HIFEM - História, Filosofia e Educação 

Matemática da FE-UNICAMP, desde a sua criação em 1996. É Professora Doutora do Departamento de 

Ensino e Práticas Culturais da Faculdade de Educação da UNICAMP. Atua nos Cursos de Licenciatura da 

UNICAMP, no Programa de Pós-Graduação em Educação e no Programa de Pós-Graduação 

Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática. 
159 A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) é uma entidade civil, sem fins lucrativos 

ou posição político-partidária, voltada para a defesa do avanço científico e tecnológico, e do 

desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Desde sua fundação, em 1948, a SBPC exerce um 

papel importante na expansão e no aperfeiçoamento do sistema nacional de ciência e tecnologia, bem 

como na difusão e popularização da ciência no País.  
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Matemática, você tinha só o que era o certo e o errado. Eram mundos completamente 

diferentes.  

E numa circulada dessa, para um lado e para o outro, adivinhe com quem eu me 

deparo? Eu o conhecia só porque já tinha comprado seu livro Educação e 

Matematica160.  Ele estava lá, o autor do livro naquele evento... Ubiratan 

D’Ambrósio161. Eu não me contive! Porque eu pensei: “Gente, o Ubiratan D’Ambrósio? 

Eu vou ter que falar alguma coisa com ele!”. Então, eu me aproximei, contei que eu 

fazia mestrado, que eu estava muito feliz de conhecê-lo e contei o que eu estava 

estudando, onde eu trabalhava, aquelas coisas, e ele pegou uma maleta dele, pretinha, 

abriu a maleta, pegou um livro em inglês, Ethnomatemathics, e me deu!...Eu nem pedi 

dedicatória na época... Quando eu levei aquele livro e li, eu comecei a me encantar por 

essa outra forma de olhar, que era a questão da cultura, que, para mim, era 

completamente desconhecida. 

E eu já estava praticamente no terceiro ano de mestrado. Então, eu pude ter, 

assim, a felicidade de conhecer pessoas que enriqueceram muito a minha trajetória, 

porque a minha trajetória é de vozes. Eu não tenho somente a minha voz, não tenho essa 

característica e acho que é muito difícil uma pessoa ter uma única voz, não é? Mas essas 

vozes todas que povoaram o meu universo de pensamento é que eu acho que me 

ajudaram a entender um pouquinho melhor daquilo que eu queria... E isso facilitou eu 

conversar muito com as pessoas e conversar no sentido de que eu não ia para os cursos 

com um Power Point, com uma apresentação, com uma abordagem fechada. Eu sempre 

fui trabalhar com professor numa abordagem de “você comigo”. Professor e 

professores. Nós somos todos professores, independente se eu estou trabalhando com a 

escola básica, se eu estou na universidade, se eu estou na secretaria de educação. Nós 

vamos conversar sobre matemática.  

E aí, a partir de 1987, começamos a fazer um contato muito grande, Carlos, 

Clélia, Gládis162, eu, Fátima163 e Cláudia164, que foi a última que entrou para trabalhar 

 
160 MACHADO, Nilson José. Matemática e Educação: Alegorias, Tecnologias e temas afins. Cortez 

Editora. 1992.  
161 Ubiratan D’Ambrósio é Professor Credenciado dos Programas de Pós-Graduação em História da Ciência 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Educação Faculdade de Educação/FE da Universidade 

de São Paulo/USP e em Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências Exatas/IGCE da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/UNESP-Rio Claro (informações coletadas de seu 

currículo Lattes). 
162 Gládis Bhiel. 
163 Fátima Jacob foi professora da Prefeitura Municipal de Curitiba. 
164 Claudia Miriam Tosatto.  
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conosco, começamos a fazer um contato muito grande com o estado do Paraná. Porque 

houve ali ações e o estado mudou a perspectiva política e passou a fazer reformulação 

curricular. Nós começamos a trabalhar muito ligados a eles, ficamos muito próximos e 

foi aí que eu conheci a professora Regina Buriasco.  

Os focos paranaenses começam, se a gente for pensar em termos de Educação 

Matemática, em Londrina e Guarapuava. Mas não deixa de ter uma repercussão grande 

em Maringá, porque eu fui recentemente orientadora de um Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) de uma aluna que defendeu agora em julho, ela entrevistou a professora 

Clélia Maria Ignatius Nogueira165 da Universidade Estadual de Maringá – UEM, e eu 

não tinha a perspectiva da Clélia na sua trajetória, mas ali fica claro porque foi a UEM 

que sediou o II Encontro Nacional de Educação Matemática – ENEM. 

 Quando eu entrei nesse grupo da Educação Matemática, porque eu fazia 

mestrado e já estava procurando as literaturas para escrever o meu trabalho, comecei a 

verificar que aqui no Paraná tínhamos poucas pessoas trabalhando com essa área. E 

quando o I ENEM aconteceu em 1987 – o primeiro foi na Pontifícia Universidade 

Católica - PUC de São Paulo – era um período de férias, era fevereiro, fiquei sabendo 

que ia ter o evento, mas eu não podia ir. Então, o que eu fiz... Em nossa equipe, havia 

uma pessoa chamada Fátima Jacob.  Então, paguei para ela a passagem e a estadia para 

ir para esse I ENEM. Porque eu disse: “Eu não posso ir, mas alguém tem que ir!”. E ela 

foi a pessoa que se disponibilizou. 

Ela foi para o I ENEM e nos trouxe todo o material, todos, os anais, tudo que ela 

conseguiu captar lá ela trouxe. A partir dali, eu comecei a discutir aqui, entre nós, como 

é que a gente poderia pensar em fazer algo relacionado com a Educação Matemática, 

porque a sociedade já estava formando grupos nos diferentes estados. Mas e aqui no 

Paraná? Onde é que estavam esses grupos? Eu não fazia ideia. Se o segundo ENEM 

seria em Maringá, esses grupos se formaram em Maringá. Então, se tinha uma trajetória 

de uma relação com a pesquisa que vem pela Regina Buriasco e pelo Dionísio Burak, 

que são os que estavam no mestrado na Unesp de Rio Claro, fazia sentido que um grupo 

que tinha já trabalhos fortes com o ensino da matemática com essa perspectiva, estava 

se consolidando para poder promover o ENEM. 

 
165Clélia Maria Ignatius Nogueira atualmente é professora do Centro de Estudos Superiores de Maringá - 

CESUMAR e membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-graduação em Educação em 

Ciências e Educação Matemática - PPGECEM da Universidade do Oeste do Paraná - Unioeste e docente 

permanente do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática - PRPGEM, da Universidade 

Estadual do Paraná – UNESPAR. É uma das entrevistadas desta pesquisa. 
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Eu comecei a ir muitas vezes à UEM para falar da SBEM e para acompanhar o 

trabalho que estava sendo feito de Educação Matemática. Então, eles traziam vários 

professores, faziam minicursos lá na UEM, cada vez que tinha um minicurso desse eu ia 

para lá. Então, a gente começou a ter um grupo de pessoas, nacionalmente e 

regionalmente, conhecido. E, passando por tudo isso, tinham os Simpósios Sul-

Brasileiro de Ensino de Ciências, que eram pessoas que faziam parte de um grande 

projeto, do PADCT166 e estava vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia167.  

Essas pessoas estavam na universidade e participavam desses editais. Então, 

aqui na nossa universidade, foi pela via do PADCT que se criou o primeiro Laboratório 

de Ensino de Matemática. Quem depois ficou com o laboratório foi a professora Ettiène 

Cordeiro Guérios168, mas ele começou antes da professora Ettiène. Ela até trabalhou 

sobre esse laboratório na tese dela de doutorado169.  

Em Curitiba propriamente, o movimento da Educação Matemática não começou 

na universidade. Ele começou na Prefeitura Municipal. Nós fomos ao Simpósio Sul 

Brasileiro do Ensino de Ciências em Blumenau, em 1987, e não tinha ninguém da 

matemática da Universidade Federal do Paraná nesse simpósio. Nós que éramos da 

prefeitura fomos, mas a universidade, no primeiro momento, não frequentava os eventos 

relacionados com a Educação Matemática. Estou falando de Curitiba, certo? Nos outros 

lugares eu não tenho muito bem, mas o Dionísio Burak eu me lembro de que ia sim.  

Quando voltei desse Simpósio, eu tinha conhecido lá a professora Nilza 

Bertoni170, que eu já tinha referências. Ela estava lá fazendo um trabalho, estava o 

Imenes171, estava boa parte dessas pessoas que a gente conhece – que ficaram 

referências na Educação Matemática – em Blumenau naquele ano. E esse grupo que já 

sabia que o II ENEM seria em Maringá. Estava também a Clélia Maria Ignatius 

 
166 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foi criado em 1984 pelo Ministério 

da Ciência e Tecnologia e visa o apoio financeiro à pesquisa. 
167 Foi nessa ocasião que o SEM se institucionalizou como CEM, pois precisou se institucionalizar como 

entidade formadora para poder participar desse Edital (o qual inclusive foram um dos selecionados) 

(SILVA, 2006). 
168 Ettiène Cordeiro Guérios é professora Titular na Universidade Federal do Paraná. Atua no 

Departamento de Teoria e Prática de Ensino, no Programa de Pós-graduação em Educação (Acadêmico) e 

no Programa de Pós-graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino (Profissional) (informações 

coletadas de seu Lattes). É uma das entrevistadas desta pesquisa. 
169 GUÉRIOS, Ettiène Cordeiro. Espaços Oficiais e Intersticiais da formação docente: histórias de um 

grupo de professores na área de Ciências e Matemática. 2002. 
170 Nilza Eigenheer Bertoni possui graduação em Licenciatura Em Matemática pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1962) e mestrado em Matemática pela Universidade de 

Brasília (1973). Possui título de doutora Honoris Causa pela Universidade de Brasília (2010). Foi a 

primeira presidente da SBEM. 
171 Luiz Marcio Pereira Imenes é mestre em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho (1989) e é autor de livros didáticos. 
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Nogueira lá de Maringá. Tinha outra professora lá de Londrina, que não era a Regina 

Buriasco, que eu não vou lembrar o nome agora. Vou me lembrar daqui a pouco o 

nome.  

O que nós estávamos pensando: a gente precisa começar a SBEM, e onde que a 

gente vai iniciar isso e de que forma? Então, voltamos conversando sobre isso no ônibus 

e tal, o grupo daqui de Curitiba. E, logo em seguida, esse Simpósio foi em julho, se eu 

não me engano, em agosto a gente tinha um Encontro da Sociedade Paranaense de 

Matemática. Porque eu não sei se você sabe, mas a Sociedade Paranaense de 

Matemática é mais velha do que a Sociedade Brasileira de Matemática. Acho que isso já 

está documentado, já existe História Oral relatando isso também. E essa Sociedade 

Paranaense de Matemática fazia encontros anuais àquela época. Esse encontro ia ser 

aqui na reitoria da UFPR, onde a gente está, neste prédio, não sei se você chegou a ver, 

continuando a Rua 15 tem a Reitoria, depois do teatro Guaíra.  

E eles deram alguns espaços para algumas pessoas que estavam fazendo 

mestrado em Educação ou até escolas que tinham alguma abordagem de ensino 

interessante para se apresentarem no saguão. Veja, não era durante o encontro, era no 

saguão. E lá dentro do teatro, as abordagens que eram colocadas eram dos professores 

sobre a matemática. Tinha uma mesa só, com três pessoas que estavam falando um 

pouquinho de bases diferentes de dez e de questões relacionadas ao ensino, que eram 

professores do Departamento de Matemática, mas que tinham um Laboratório de 

Ensino de Matemática. Uma delas, inclusive, que é a professora Ana Maria172, foi a 

primeira pessoa que falou em Laboratório de Ensino de Matemática na dissertação de 

mestrado. E ela era professora do Departamento de Matemática. Então, ela estava nessa 

mesa também.  

Então, estava o professor Dionísio Burak, estava uma professora estadual 

chamada Maria Rosa Elisa Sturion173, de Foz do Iguaçu-PR, e, junto com a Rosa, estava 

o professor que talvez você conheça, que é o professor José Ricardo174, que faleceu 

 
172 Ana Maria Nauiack de Oliveira escreveu a dissertação intitulada: Laboratório de Ensino e 

Aprendizagem em Matemática: As Razoes de Sua Necessidade (OLIVEIRA, Ana Maria Nauiack de. 

Laboratório de Ensino e Aprendizagem em Matemática: As Razões de Sua Necessidade. Dissertação 

(Mestrado em Educação).  Universidade Federal do Paraná, 1983.). Disponível 

em:https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/34911/D%20-

%20ANA%20MARIA%20NAUIACK%20DE%20OLIVEIRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 
173 Maria Rosa Elisa Sturion era professora da Escola Estadual de Foz do Iguaçu.  
174 José Ricardo Souza possuía graduação em Licenciatura Em Ciencias Hab Matematica pela 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (1985), mestrado em Educação Matemática pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999) e doutorado em Educação - linha de pesquisa Educação 
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recentemente, que era de Foz do Iguaçu, também. Ele era recém-formado na 

Licenciatura de Matemática e tinha vindo para cá com essa professora e quando, no 

intervalo, nós começamos a conversar e a conhecer as pessoas que estavam e que 

tinham uma abordagem que não era só a matemática, mas que era a escola, o ensino da 

matemática, a licenciatura e tal, a gente pensou: “Mas porque que a gente não cria uma 

sociedade?”.  

E nessa semana, nesse encontro, que foram três dias, eu acho, da Sociedade 

Paranaense de Matemática, nós criamos a SBEM – Paraná, tem ATA inclusive. Só que 

essa ATA não sei onde ela se encontra. É muito provável que exista uma cópia dela lá 

na SBEM nacional, porque naquela época não havia a SBEM regional separada, nós 

dependíamos totalmente da SBEM nacional. Mas, nós criamos aquele grupo que era 

formado pelo professor Dionísio Burak, pela Gládis Bhiel, que era uma colega da 

prefeitura, por essa professora Maria Elisa Rosa Sturion, por mim e um professor da 

rede do estado. Eu não me lembro do nome desse professor, mas era o grupo que 

formou o primeiro momento da Sociedade Brasileira de Educação Matemática regional 

Paraná, sem qualquer pessoa da Universidade Federal do Paraná, embora eu estivesse 

fazendo o mestrado, mas eu era aluna e não professora.  

Então, o primeiro momento que se começa a pensar a SBEM é pela via da escola 

no Paraná, via rede municipal. E o que a gente fazia para encontrar sócios? Porque a 

gente precisava difundir esse Movimento da Educação Matemática. Nós íamos aos 

encontros. Às vezes, a prefeitura tinha encontros só de professores e a gente ia também 

a encontros em outras cidades em que a rede municipal ou estadual chamava, Carlos, 

eu, Clélia, Gladis, para fazer trabalhos com os professores, e a gente sempre explicava o 

que era o Movimento da Educação Matemática e passava a ficha de filiação. Então, a 

gente conseguiu um grupo de quase 100 professores em pouco tempo e formou-se essa 

sociedade aqui.  

Havia tanto a diretoria quanto os sócios. E a gente começou a fazer esse trabalho 

muito próximo da nacional. A nacional chamava para algum evento, algum encontro e 

nós começamos a participar disso pela via da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática. Como eu estava fazendo esse mestrado, eu tinha uma participação na 

pesquisa. E a professora Nilza Bertoni, presidente da diretoria nacional daquela época, 

produziu um primeiro material da SBEM, chamado Temas e Debates. E, nesse material, 

 
Matemática - pela Universidade Federal do Paraná (2008). Foi professor adjunto da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná. 
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ela me chamou para escrever “O que ensinar de matemática?” 175, isso também porque 

eu estava estudando currículo. Então, tem a abordagem da Beatriz D’Ambrósio de 

“Como ensinar Matemática hoje?” 176. E a Regina Pavanello e eu escrevemos sobre “O 

que ensinar em Matemática?”, porque a Regina também fazia parte de um grupo de São 

Paulo, que era o grupo da CENP, que também estudava o currículo estadual na época. E 

o professor Pitombeira e o professor Ubiratan, se eu não me engano, também escrevem 

sobre história, sobre filosofia, enfim, essa parte, uma abordagem do “Por que ensinar a 

matemática?”. 

Então, é um cenário amplo, assim, que eu estou traçando para você e não sei se 

estou falando demais e você fique à vontade para interromper porque se deixar aberto, a 

gente vai falando [risos]... E aí, tinha a perspectiva de buscar esta participação do 

professor para que ele realmente fosse aos eventos, porque o que nós víamos nos 

eventos é que ali o professor ia ter o contato com as inovadoras abordagens de “como 

ensinar” determinados conteúdos e se sentir, assim, parte de um grupo. Então, muitos 

desses professores que a gente conheceu naquela época, hoje eu conheço como 

professores de universidades, porque fizeram mestrado ou doutorado.  

Então, foi um movimento muito rico esse final dos anos de 1980 e 1990, como 

um todo. Então, nós começamos a trabalhar na universidade. O primeiro que veio para 

Universidade foi o Carlos Vianna. Ele fez concurso no início dos anos de 1990, na 

Universidade Federal, e fez para o Departamento de Matemática. Foi justamente numa 

cadeira que tinha o professor mais temido na matemática, que era o professor chamado 

Léo Barssoti, trabalhava com Geometria Analítica. O Carlos fez para essa área e ele 

entrou na Matemática. Só que o Carlos tem uma abordagem da Educação Matemática 

na Matemática. Durante muito tempo não se teve concurso para Educação Matemática, 

agora que nós temos uns lampejos bem mais abertos, já se teve o primeiro concurso de 

Educação Matemática, que foi quando entrou o professor Elenilton Vieira177 em 2017. 

Mas foi muito longa essa abertura, esse processo de abertura no departamento, e o 

Carlos sofreu muito nesse embate todo, ele foi coordenador de curso.  

 
175 SOARES, Maria Tereza Carneiro. O que ensinar de matemática? Temas e Debates. SBEM. Ano II. 

N2. Brasilia. 1989. 
176 D’AMBROSIO, Beatriz S. Como ensinar matemática hoje? Temas e Debates. SBEM. Ano II. N2. 

Brasilia. 1989. P. 15-19. 
177 Elenilton Vieira Godoy Atualmente é professor do departamento de Matemática, do Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências e em Matemática e do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
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Eu fiz concurso para a UFPR em 1994, mas fiz concurso numa área, para variar, 

que não era minha, já que o departamento de Teoria e Prática de Ensino, que antes se 

chamava Métodos e Técnicas, não abriu vagas e o departamento em que eu fiz o 

concurso foi o Departamento de Planejamento e Administração Escolar. Então, por isso, 

a minha área dentro da universidade como professora é Políticas Educacionais e 

Organização do Trabalho Pedagógico Escolar. Eu comecei a trabalhar com alunos da 

Matemática em Estruturas e Fundamentos do Ensino. Mas, eu tinha que trabalhar a 

História da Educação, então eu trabalhava História da Educação, abrangente, e 

trabalhava a História da Educação Matemática. Dessa forma, eu ia buscar para os alunos 

a história do Ensino da Matemática e abordava os aspectos da Educação Matemática 

dentro daquele contexto da legislação, da história, do próprio currículo da escola, das 

reformas curriculares, que são assuntos de Política Educacional.  

E eu sempre trabalhei com as turmas de Matemática, desde 1994, e todos os 

anos, eu fazia uma abrangência maior e focava especificamente na Matemática e 

aproveitava para comentar questões de ensino, que conteúdos se ensinava na escola em 

cada uma das etapas. Então, nunca tirei esse pé do ensino. Entre 1990 e 1994, antes de 

eu vir para universidade, eu comecei a fazer o doutorado. Quando eu entrei aqui na 

universidade eu já estava escrevendo a tese, eu já tinha feito a qualificação, já estava 

terminando. Mas antes de eu começar o doutorado, o Carlos Vianna, a Clélia, eu, 

Cláudia, enfim, o grupo da prefeitura, nós tínhamos escrito um material paradidático, 

que eu não sei se você conhece, porque nesses anos 1990 surgiram alguns materiais 

paradidáticos, principalmente o Imenes fez muita coisa. E nós também fizemos esse 

material e é bastante interessante porque aborda em quatro livretos uma série de 

questões da matemática bem específicas e que foram editados pela editora do Brasil. 

Quando fui para fazer o doutorado, eu fui pensando que eu precisava abordar questões 

mais relacionadas com o ensino, com a didática e não mais somente com o conteúdo. 

Então, eu fui buscar isso e encontrei uma professora que era da área da Didática Geral, 

que é a professora Sonia Penin178, da USP. Eu tinha ido para a seleção pensando que eu 

iria ficar com o professor Nilson Machado, mas em 1993, que é quando eu começaria o 

doutorado, ele ainda não podia orientar, porque tinham as regras para ser professor do 

doutorado.  

 
178 Sonia Teresinha de Sousa Penin atualmente é Professora Titular do Departamento de Metodologia do 

Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (informações 

coletadas de seu Lattes). 
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Então, eu comecei a fazer esse trabalho numa abrangência educacional também, 

novamente, mas muito focado na pesquisa na sala de aula. O que eu pensei que foi um 

diferencial grande quando a gente conseguiu montar a nossa linha de pesquisa aqui. 

Porque nós, Maria Lucia e eu, começamos a pensar em montar essa linha a partir dos 

anos 1996, quando eu voltei do doutorado. Então, eu já venho trabalhar dentro de uma 

linha de pesquisa que é a Cognição, Aprendizagem e Interação social, que era 

coordenada pela professora Maria Lúcia Moro179, que é uma pessoa que estuda muito 

Piaget e, em seguida em 1998, 1999, a gente já consegue abrir uma linha específica de 

Educação Matemática. Essa linha se consolida mesmo em 1999. O professor Carlos 

começa a trabalhar aqui enquanto a gente está nesse meio caminho.   

Em 2000, o nosso mestrado na linha de Educação Matemática se transforma em 

doutorado.  Foi uma das únicas linhas que teve o perfil para compor o doutorado. Então, 

a gente teve por conta da professora Maria Lúcia Moro ser uma pesquisadora muito 

conhecida, a possibilidade de ter esse perfil, de ter produção para começar um 

doutorado muito precocemente.  

 Então, nós começamos a formar doutores em Educação com perfil da Educação 

Matemática e os professores das próprias universidades começaram a vir aqui nos 

procurar para fazerem o doutorado. Alguns professores já tinham um mestrado na área, 

às vezes na área específica de matemática e outros tinham feito o mestrado em Rio 

Claro, que é o caso do José Ricardo, mas veio para Curitiba para fazer o seu doutorado 

numa linha de Educação Matemática dentro do Programa de Educação. Porque no início 

dos anos 2000 as ofertas de doutorado eram muito pequenas. Tinha na USP uma linha 

dentro da Educação, tinha a Unesp de Rio Claro, que era especificamente Educação 

Matemática e tinha, em algumas Universidades Federais, professores na linha da 

Educação que orientavam professores de Matemática.   

Mas havia poucos lugares que tinham uma linha de Educação Matemática 

específica.  Durante os anos 2000 a 2012, nós conseguimos manter essa linha aqui na 

universidade tendo grupo de pesquisa, produção e preenchemos os critérios necessários 

para consolidar uma área de pesquisa. Só que os critérios da Educação foram cada vez 

ficando mais específicos e nós nos sentimos pouco à vontade.  E então foi se sentindo, 

 
179 Maria Lucia Faria Moro é Professora concursada em Psicologia da Educação na Universidade Federal 

do Paraná e cumpriu a maior parte do tempo de sua docência nesta instituição onde se aposentou como 

professora titular de Psicologia da Educação em 2001. Depois, até 2010 foi professor sênior em período 

integral no Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma instituição. Atualmente atua como 

colaborador eventual. 
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assim, uma tendência muito forte a não ficar mais na Educação. Até porque, para 

manter uma linha de pesquisa na Educação, era necessário atender os critérios da 

Educação. E então foi definido que se abrisse o mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática, que fosse vinculado ao setor de Exatas. Então, o mestrado, que é onde está 

hoje o professor Carlos Vianna e o professor Emerson Rolkouski180, ele se fez lá no 

setor de Ciências Exatas.  É um mestrado conjunto, articulado com o setor de educação, 

mas a localização, os procedimentos, toda a abertura dele foi feito pelo setor de Exatas.   

Mas eu não fui para aquele mestrado, eu só iniciei, mas eu não fiquei lá, eu 

continuei na Educação. E eu continuei na educação até 2016, porque entre 2013 e 2016 

eu fiz parte da linha de pesquisa de Políticas Educacionais. E uma parte da minha 

história que eu não contei ainda é que, neste percurso, quando eu conheci a professora 

Regina Buriasco, eu estive ligada a ela na linha de Avaliação. Então, eu nunca fiz 

nenhum trabalho de pesquisa mais sistematizado ligado à Avaliação. A única 

participação que eu tenho é justamente num projeto que a professora Regina 

desenvolveu, que nós temos uma parte dele aqui em Curitiba, a professora Maria Lúcia 

Moro e eu. 

 Mas o que eu tinha de envolvimento em Avaliação eu tinha começado junto com 

a professora Regina, produzindo questões, analisando provas do SAEB181.  Depois junto 

com professora Márcia Cyrino182 a fazer o AVA183 aqui do Paraná.  Como eu estava 

indo muito à Brasília para rever banco de itens do SAEB, isso no final dos anos 1990, 

quando em 2000 foi criado o Pisa184, uma avaliação internacional, fui convidada para 

fazer a parte de Matemática nessa avaliação, ou seja, para ser consultora de matemática 

aqui no Brasil. Então, junto com o professor Paulo Figueiredo185 lá da Federal de 

Pernambuco,  fazíamos análise das questões do Pisa e validávamos a tradução,  porque a 

tradução é feita por pessoas que são específicas de tradução, mas nós fizemos juntos a 

validação dessas questões.   

 
180 Emerson Rolkouski atualmente é professor associado da Universidade Federal do Paraná. 
181 Sistema de Avaliação da Educação Básica. 
182 Márcia Cristina de Costa Trindade Cyrino atualmente é bolsista produtividade do CNPq e Professora 

Titular da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Coordenou o PECEM - Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática de agosto/2009 a maio/2013. É uma das 

entrevistadas desta pesquisa. 
183 Nome dado ao programa de avaliação do estado do Paraná no final dos anos 1990. 
184 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, em inglês, Programme for International Student 

Assessment. 
185 Paulo Figueiredo Lima atualmente é Professor Associado IV da Universidade Federal de Pernambuco. 

Foi presidente da SBEM por dois triênios.  
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E participamos juntos da primeira vez que foram feitas oficinas do Pisa. Depois 

aqui no Paraná, como tínhamos o caderno do AVA pedagógico, depois das avaliações 

para que os professores conhecessem e trabalhassem com seus alunos, nós fizemos 

esses cadernos com base no manual do Pisa. Então, entre 2000 e 2012, com exceção do 

ano de 2002, eu fiz esse trabalho de consultoria do Pisa acompanhando todo o processo, 

desde a validação do que é chamado de Framework, que são as diretrizes para prova, as 

matrizes, até aplicação da prova, não como aplicadora, mas acompanhando. Porque a 

gente fazia relatórios os quais eram encaminhados para a Austrália, onde se 

concentravam esses documentos. 

 Então, fui tendo uma participação nos eventos que aconteceram no PISA 

internacionalmente. E eu tinha uma admiração muito grande pelo consultor do Pisa da 

área de Matemática, que era o Jan De Lang, um professor holandês que trabalhava na 

perspectiva de Hans Freudenthal186, da Educação Matemática Realística.  

 Eu fui conhecendo bastante o trabalho de Freudenthal, já conhecia um 

pouquinho antes de começar no Pisa, porque eu comecei a estudá-lo um pouquinho na 

época que fazia mestrado. Eu tinha descoberto, numa das literaturas, uma referência ao 

trabalho dele e comecei a olhar como é que era essa questão da matemática a partir da 

atividade humana. Ah, faltou esse pedaço também [risos]... No meio desse caminho, 

quando eu voltei do doutorado, lembra que quando eu fiz mestrado, eu fiz o mestrado já 

muito relacionado com abordagem do Materialismo Histórico-dialético. Essa 

abordagem fez com que eu fosse orientada pela professora Acácia Kuenzer187, que não 

tem nada a ver com Matemática, mas tem tudo a ver com Educação e Trabalho.  

Então, a minha dissertação de Mestrado já se chamava Produção Social do 

conhecimento matemático188, porque eu fui buscar na literatura essa história a partir da 

perspectiva do Bento de Jesus Caraça, que era uma perspectiva do conhecimento que 

vai sendo produzido ao longo da história da trajetória humana. Então, já considerando 

que a matemática não é uma ciência feita, a matemática é uma ciência produzida pelos 

homens, não é?  Toda essa abordagem eu trazia dali.  Quando eu retorno do doutorado 

 
186 Hans Freudenthal (Luckenwalde, Alemanha, 17 de setembro de 1905 — 13 de outubro de 1990) foi 

um matemático de origem holandesa. Fez contribuições substanciais à topologia algébrica e teve interesse 

na literatura, filosofia, história e educação matemática. 
187 Acacia Zeneida Kuenzer é professora titular aposentada da Universidade Federal do Paraná. 

Atualmente é professora da Universidade Feevale, exercendo suas atividades no Programa de Doutorado 

em Diversidade e Inclusão Social (informações coletadas de seu Lattes). 
188 SOARES, Maria Tereza Carneiro. Produção social do conhecimento matemático: indicações para 

uma proposta para a rede municipal de ensino de Curitiba. 1988. 230p. Dissertação (Mestrado) - FE-Ufr, 

Curitiba. Orientação: Acácia Z. Kuenzer. 
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eu tenho que me encaixar em alguma das linhas de pesquisa do nosso mestrado, e a 

gente tinha três linhas de pesquisa, uma linha que era essa de Psicologia, que era 

Cognição, Aprendizagem e Interação Social, uma linha que era Educação e Trabalho, 

mas que estava muito voltada para o Ensino Médio, muito voltada à Educação de 

Jovens e Adultos e uma outra linha que era voltada à Fenomenologia.  

 No primeiro momento, como eu tinha sido orientada pela professora Acácia, as 

primeiras aulas no mestrado que eu dei foi nessa linha de Educação e Trabalho. Mas, 

logo em seguida, a professora Maria Lúcia Moro dizia: "venha trabalhar comigo, porque 

você é de escola, eu estou trabalhando com aprendizagem e você fez trabalho comigo 

aqui no mestrado".  Eu tinha feito um estudo independente com ela sobre a Perspectiva 

Piagetiana da Educação Matemática.  E eu então conversei com a Acácia e comecei a 

trabalhar nessa linha ligada a Psicologia da Educação Matemática.   

Quando eu escrevi minha tese de doutorado, muito do que eu escrevi veio da 

abordagem da didática da Matemática francesa. Mais do que isso, abordagem das 

Interações Didáticas, que é a perspectiva de Genebra. Então, eles tinham os materiais 

que eu li e que foram trazidos pela professora Maria Lúcia, porque ela foi fazer o pós-

doutorado dela em 1988 em Genebra e, em 1996, quando eu já estou aqui na 

universidade, eu fui com a Maria Lúcia para Genebra para o Encontro dos Cem Anos 

Piaget e Vygotsky.  Assim, eu tive contato muito grande com essa área, que é uma área 

dentro da perspectiva da Educação Matemática, mas que é específica da Psicologia da 

Educação Matemática.  

 Então, veja, é multifacetada a história, por isso que é muito comprida. Porque é 

uma coisa, assim, que a cada momento eu estou me encantando por determinado lugar e 

isso faz com que eu não tenha uma definição assim tão clara, "Não, ela só trabalha com 

essa vertente".  Exatamente por conta disso é que nos ENEM's as minhas participações 

são na Avaliação, eu trabalhei bastante em vários GT's junto com a professora Regina 

Buriasco, que é da avaliação, mas tem forte relação com a formação de professores, 

porque a minha entrada na pesquisa é muito pela área de formação de professores. E a 

minha primeira pesquisa na UFPR, depois do doutorado, realizada com 12 professoras 

da 4a série de Pinhais- PR189 tem essa perspectiva e durou até 2006. Foram anos que eu 

trabalhei com as professoras de Pinhais naquela abordagem que se tornou praticamente 

única hoje quando se lê trabalhos de formação de professores, que é a pesquisa em 

 
189 Pinhais dista cerca de 10 km de Curitiba. 
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colaboração. Esse foi um projeto de formação continuada de professores e o primeiro 

projeto de pesquisa que cadastrei na UFPR quando voltei do doutorado. 

 Eu comecei a fazer isso em 1996 com essas professoras de Pinhais, formei um 

grupo e ia toda a semana em uma das escolas, lidando com as professoras inclusive em 

sala de aula, trabalhando com elas. Então, tem todo o histórico daquilo que a gente fez 

relatado por uma aluna que orientei no doutorado, sobre aquele percurso de pesquisa. 

Depois, junto com Maria Lúcia, a gente continua ainda trabalhando até mais ou menos 

2008, fazendo pesquisa lá em Pinhais ainda, com outras professoras para elas 

analisarem os vídeos de estudantes resolvendo situações matemáticas que a gente 

produzia junto com elas. E depois, de 2010 em diante, quando eu venho para a 

Universidade ficar mais focada aqui, a gente começa a trabalhar indo às escolas, mas já 

não é na perspectiva de colaboração com as professoras. Eu começo a trabalhar muito 

com protocolos e a gente começa uma pesquisa com Alina Spinillo190 de Recife. Nós, 

Maria Lúcia, Alina, Síntria Lautert191 e eu, desenvolvemos um trabalho de 2010 em 

diante.  

_________________*________________ 

 

 Esse percurso é muito multifacetado, porque quando eu me interesso por 

alguma coisa, independentemente de ser algo que esteja na minha trajetória ou ser algo 

novo, eu me encanto por aquilo e sigo aquela nova fase.  Agora, nesses últimos dois 

anos, eu não estou no mercado mais, não estou trabalhando com professor, nem no 

mestrado e no doutorado. Eu me desliguei porque eu me dedico somente a Trabalhos de 

Conclusão de Cursos, quando os alunos me procuram, e estou também trabalhando aqui, 

onde eu faço a parte de coordenação de todos os cursos de graduação na perspectiva do 

ensino. Mas não sou só eu, existe uma equipe antiga aqui que vai fazer toda a parte 

burocrática dos currículos em sua adequação com as normas legais, mas eu sou 

responsável pelas políticas em si e por esse trabalho de formação também dos 

professores da universidade. Porque esses professores que ingressam na universidade, 

eles fazem um curso de 100 horas e esse curso precisa ter alguns conteúdos. Então, 

junto com a Coordenação de Educação a Distância, que aqui na Universidade tem um 

projeto de Educação Híbrida, com uma perspectiva interessante presencial e a distância, 

 
190 Alina Galvão Spinillo é Professora Titular do Departamento de Psicologia e da Pós-Graduação em 

Psicologia Cognitiva da Universidade Federal de Pernambuco.  
191 Síntria Labras Lautert é Professora. Associada Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Cognitiva. 
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nós programamos determinados cursos para que esses professores conheçam o trabalho 

da Educação Superior. 

Então, neste momento eu estou trabalhando com graduação e foi uma escolha. 

Porque eu entrei na universidade já pela porta do mestrado. Eu entrei em 1994, e 1996 

já estava no mestrado e eu fui coordenadora da pós-graduação por duas vezes. Eu fui 

direto para a pós. Eu dava aula na graduação, porque todos nós temos que dar as aulas 

na graduação, mas a minha carga horária era de oito horas na graduação e quatro pelo 

menos no mestrado, ou às vezes seis horas na graduação e seis no mestrado. Então, eu 

fiquei muito em função do mestrado e doutorado. Eu sempre tinha 6, 8 ou 10 

orientandos. Sempre. 

 E com isso eu fiquei 20 anos no mestrado. Vinte anos sendo professora e duas 

vezes coordenadora e continuando na graduação como todo mundo, fazendo pesquisa e 

extensão.  E esse projeto que eu mencionei que fiz em Pinhais, ele começou como uma 

extensão e passou a ser pesquisa. Ele se tornou um projeto que me gerou muita 

participação em congressos falando da formação de professores nesta perspectiva da 

abordagem colaborativa, em que você trabalha com o professor e não sobre o professor, 

não levando tudo pronto, porque seria uma contradição. Porque se nós queremos que a 

criança trabalhe nessa perspectiva de que ela construa seu conhecimento, como é que 

você vai trabalhar com professor que não constrói seu conhecimento? Então, para mim 

não foi tão complicado enxergar essa diferença. Porque o professor precisa aprender a 

lidar com a criança, ele precisa construir seu modo de fazer e eu não dizia para ele como 

que faz, eu estava com ele trabalhando junto o tempo todo para ele pensar situações e 

soluções junto comigo.  

Acho que nos grupos brasileiros o que a gente teve muito e que é 

importantíssimo é essa abordagem. E a professora Márcia Cyrino, por exemplo, faz uma 

abordagem de formação de professores.  A formação de professor é uma área que eu 

acho que o Ghoem trabalha muito nesta perspectiva, de querer ouvir os professores, as 

suas diferentes formas de atuação. E eu acho que uma vantagem para a História Oral é 

você poder ter esse panorama, porque você escuta o professor.  E o que é que precisa na 

abordagem colaborativa na formação de professores?  É deixar o professor falar, é 

deixar o professor aprender, e não simplesmente colocar sobre ele algo que se diz que é 

o correto.  Ele precisa falar, ele precisa se expor para ele se comprometer e ele mesmo 

ter as suas escolhas.  Porque nós somente realizaremos algo se escolhemos aquilo, 
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porque se não temos bem claro aonde queremos chegar e qual é a escolha que faremos, 

não serão gerados os frutos que poderiam ser gerados.   

Então, acho que essa é uma das grandes coisas que a gente consegue fazer hoje 

com o trabalho de formação de professores Brasil afora, esse trabalho participativo, com 

o professor junto, o professor falando, o professor no ENEM. Porque antes não era 

assim e até hoje ainda é em alguns fóruns, em algumas mesas a gente escuta: "Olha, tem 

muito trabalho do professor na universidade, mas cadê o estudante falando?". E aí eu 

acho que o EBRAPEM192 é um exemplo disso, sabe? É um movimento enorme de 

estudantes que estão fazendo pós-graduação e é isso que é muito bacana, porque eu 

acredito na ciência em vias de fazer-se não na ciência feita, somente. A Ciência feita 

fornece sempre uma base importante para você começar, mas assim em vias de fazer-se 

ela é feita por todos.   

Eu me lembro de uma frase muito bacana de uma professora de Pinhais. Tinha 

uma menina que só tinha o Ensino Médio, ela não tinha nenhum ensino superior e fazia 

parte daquele grupo, que era este trabalho de toda sexta-feira. E ela tinha criado um jogo 

de perguntas com cartões telefônicos na época e eu elogiei, as outras colegas elogiaram.  

Estávamos aprendendo e descobrindo tudo o que fazer com aquilo que ela tinha e ela 

olhou para a gente e disse assim: "E eu que não sabia que eu pensava tanto?".  Então, o 

professor precisa descobrir, ele não precisa de alguém que pense por ele. Ele pensa, 

pensa muito! 

 Então, é essa descoberta dele por ele mesmo, em conjunto, claro, porque é 

sempre um conhecimento social que tem a participação de todos. Mas é muito 

necessário que o professor se valorize por ele mesmo. E essa participação em grupos de 

pesquisa favorece muito isso. A gente tem em Londrina o trabalho com a professora 

Regina Buriasco que é um trabalho riquíssimo com os professores, existe também em 

Campo Mourão-PR193 um trabalho belíssimo já há alguns anos com a Veridiana 

Rezende194 e tal. E tem os trabalhos que são feitos em Maringá, em Ponta Grossa-PR195, 

trabalhos que são feitos em Guarapuava-PR196, em Cascavel-PR197 tem grupos bem 

 
192 Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-graduação em Educação Matemática. 
193 Campo Mourão dista cerca de 460 km de Curitiba. 
194 Veridiana Rezende atualmente é Coordenadora Adjunta do Programa de Pós-graduação em Educação 

Matemática (PRPGEM) da Universidade Estadual do Paraná e compõe o corpo docente do Programa de 

Pós-graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática - PPGECEM (Mestrado e Doutorado) 

da Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Educação Matemática de Campo Mourão – GEPEMCAM. 
195 Ponta Grossa dista cerca de 120 km de Curitiba.  
196 Guarapuava dista cerca de 300 km de Curitiba. 
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fortes, Foz do Iguaçu-PR198, Cornélio Procópio-PR etc. Então, hoje, a gente tem pessoas 

Paraná afora. Onde tem as UTFPR’s, tem grupos de Educação Matemática. Aliás, a 

Sociedade Paranaense de Educação Matemática está por dentro das UTFPR’s. O diretor 

daqui do Paraná199, Rodolfo Vertuan200 é de uma das UTFPR’s.  

Mas o que a gente percebe é esse prazer em participar do Movimento da 

Educação Matemática, porque você se sente uma pessoa engajada. Então, esse 

engajamento dos professores que estão na escola é necessário. Mas eu acho que ainda 

tem um distanciamento grande entre a pesquisa e aquilo que o professor faz no dia a dia 

da sala de aula. Eu acho que o grande desafio que ainda permanece, seja no Ensino 

Superior ou Educação Básica, é ter um professor de sala de aula que tenha o espírito da 

pesquisa, porque realmente é muito importante. E é muito interessante quando você 

chega à escola e vê que já existem. Ontem eu tive esse prazer. Eu estou dando uma 

disciplina agora de período especial nas férias, toda noite, que se chama justamente 

Educação Matemática para o curso de Pedagogia. Então, eu tinha solicitado a elas que 

fizessem, por exemplo, um dominó para a gente estudar os princípios matemáticos que, 

na confecção de um dominó, você utiliza e tal. E, também, que elas fizessem uma 

entrevista com algum professor sobre educação matemática, sobre conteúdos que eles 

estão abordando neste ano.  

Uma aluna das vinte e tantas que têm nessa turma trouxe uma entrevista que ela 

fez com professor aqui em Curitiba, um professor de Ensino Fundamental II, e quando 

ela chega para entrevistá-lo, ele está olhando uma palestra do ENEM, o Encontro 

Nacional de Educação Matemática. Então, o professor, independentemente de onde ele 

esteja, que ele possa ter plano de carreira que favoreça para que ele se mantenha na 

escola. Ele não precisa ir para a universidade, ele não precisa ser professor universitário 

para ele ter pesquisa. Que ele possa fazer isso na escola.  E que ele possa continuar 

fazendo seu mestrado ou doutorado e se quiser vir para Universidade que venha, mas 

que se ele quiser ficar na escola que ele tenha campo de trabalho tanto para o ensino 

quanto para pesquisa.  Então, esse eu acho que ainda é um caminho, uma luz que se abre 

 
197 Cascavel dista cerca de 500 km de Curitiba. 
198 Cornélio Procópio dista cerca de 400 km de Curitiba. 
199 Na época da entrevista o Rodolfo Vertuan era diretor da SBEM-PR. 
200 Rodolfo Eduardo Vertuan é Professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus 

Toledo. Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional, em Ensino de 

Matemática (PPGMAT) da UTFPR, Londrina e Cornélio Procópio, desde agosto de 2015, e do Programa 

de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, em Educação em Ciências e Educação Matemática 

(PPGECEM) da UNIOESTE, Cascavel, desde abril de 2017. 



92 
 

quando a gente pensa que pessoas como você estão fazendo uma trajetória tão bonita tão 

cedo.  

 Aqui no Paraná nós já temos levantamentos que mostram a quantidade de 

professores com mestrado ou doutorado que estão nas redes estadual e municipal.  E é 

isso que a gente precisa. Infelizmente, esse momento para nós politicamente é péssimo, 

porque não estamos tendo incentivo algum, pelo contrário.  O que estamos sabendo é 

que estão cortando as bolsas de pesquisa, o PDE201 do Paraná é outro que esse ano não 

se falou nisso ainda e não está sendo colocado em prática apesar de ser lei. Mas em 

termos nacionais, estamos tendo cortes de todos os tipos. Então, é um momento difícil 

eu diria, mas eu acredito que nos momentos difíceis é quando a gente se une.  Quando 

você tem alguma dificuldade você tem que procurar se apoiar para ir além e eu espero 

que a gente consiga realmente não perder as esperanças e nos unirmos em todos os 

níveis para passar por essa onda muito triste que está deixando as pessoas desanimadas, 

desamparadas e está tirando da universidade a autonomia, está se pensando na 

universidade não mais para a sua característica social.  

 Então, tudo isso é uma avalanche e tudo o que a gente precisa é sobreviver. 

Agora se pensa que a universidade é o lugar da bagunça. Mas o movimento que se fez 

nesses últimos anos foi totalmente o contrário, foi o movimento da abertura, de integrar 

as pessoas, de consolidar os direitos humanos e hoje se está vendo o inverso disso. 

Então, este caminho é muito desalentador, eu acho que é um momento difícil, mas que a 

gente tem que criar forças, criar modos de se organizar. Estamos num tempo muito 

difícil.  

_________________*________________ 

 

Enfim, acho que abordei muitas dessas coisas que queria que eu falasse.  Deixa-

me olhar aqui mais uma vez para as fichas para ver se ficou alguma coisa que eu não 

tivesse abordado...  

Talvez, eu pudesse falar um pouquinho dessa questão dos antepassados. O meu 

pai é de uma família paranaense que o sobrenome é Carneiro Lobo. Então, meu nome 

de solteira é Carneiro Lobo. Aqui no Paraná, a primeira pessoa que organizou 

 
201 O Programa de Desenvolvimento Educacional é uma política pública de Estado regulamentado pela 

Lei Complementar nº 130, de 14 de julho de 2010 que estabelece o diálogo entre os professores do Ensino 

Superior e os da Educação Básica, por meio de atividades teórico-práticas orientadas, tendo como 

resultado a produção de conhecimento e mudanças qualitativas na prática escolar da escola pública 

paranaense. 
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politicamente, que é para quem foi dada a responsabilidade sobre a terra na época, tem 

esse sobrenome. Então, é uma família que começa no ano 1760, mais ou menos, que é 

de portugueses e que viviam naquela região de Piraí do Sul-PR202, Jaguariaíva-PR203 

etc. Então, por que eu estou falando isso? Porque embora tenha esta origem, o meu pai 

ele trabalhava com farmácia. Quando eu nasci, ele já tinha farmácia. Mas ele não tinha o 

diploma aqui da universidade, embora o curso de farmácia já existisse aqui desde 1912. 

Esse prédio aqui já é dos anos de 1920, não no formato que ele tem hoje, mas a primeira 

construção dele é dessa época.  

Então, do ponto de vista de tradição familiar, este sobrenome tem uma marca. 

Tem Rua no Batel que se chama Carneiro Lobo. Essa família tem nos prenúncios dela 

uma tradição militar. Esse que tem o nome em rua, era um coronel. Mas isso não 

significa que tivesse dinheiro, não tinha. Já na época da família do meu pai, o meu avô 

se casou duas vezes, porque a minha avó, mãe do meu pai morreu muito cedo, ele tinha 

três anos. Então, é aquela história da família antiga, que morava em fazenda e que 

depois os filhos, como ficam sem mãe, acabam sendo criados por outros. Então, meu 

pai acabou sendo criado por uma tia em Jaguariaíva. 

O Paraná começa aqui pelo litoral, Paranaguá-PR204, mas também pela época 

dos bandeirantes tem esse adentramento por Itararé-SP205.Esses lugares que vão dar 

justamente ali nessa parte de expansão da cultura paranaense, que era bem próxima de 

São Paulo. Mas o meu pai se escolarizou, ele fez até o que hoje chamamos de Ensino 

Médio, ele não chegou a se formar em Farmácia, mas ele tinha o que era possível para 

dar nome para Farmácia. Ele foi criado, então por uma pessoa que trabalhava com 

farmácia, então ele tinha essa prática de farmacêutico. Teve um período na época de 

Getúlio Vargas, que ele deu o que eles chamavam de provisionamento, que eram essas 

possibilidades de as pessoas depois poderem ser consideradas farmacêuticas. Então, ele 

tinha esse título, ele era farmacêutico. E morou seis anos no Rio de Janeiro e se casou 

com a minha mãe no dia que a minha mãe fez 16 anos. Só que ele tinha 32.  

Então, estou te contando essa história para você ver que a minha origem familiar 

também já é muito diversa, porque tem toda essa característica de vir de uma família 

tradicional, mas não tinha dinheiro, porque eram pessoas criadas por outras pessoas. A 

 
202 Piraí do Sul dista cerca de 190 km de Curitiba. 
203 Jaguariaíva dista cerca de 230 km de Curitiba. 
204 Paranaguá dista cerca de 90 km de Curitiba.  
205 Itararé dista cerca de 345 km de São Paulo.  
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minha mãe era de Botucatu-SP206, mas ela nasceu em Cornélio Procópio. O meu avô 

materno foi um dos fundadores de Cornélio Procópio. Ele cuidava de uma casa de secos 

e molhados207 que era de um parente da minha avó, não da família dele. Porque a minha 

avó materna é de origem espanhola e o meu avô era de família italiana. E em Botucatu, 

a família da minha avó tinha moinhos, já tinha propriedades, e a do meu avô era da 

agricultura. Então, ele se casou com a minha avó e eles vieram para Cornélio Procópio. 

E depois, eu nasci pertinho de Cornélio Procópio, numa cidade que se chama 

Nova Fátima-PR208, que na época em que eu vivi lá, ela chegou a ter 16 mil habitantes, 

mas hoje ela tem 8 mil. E meu pai montou a farmácia dele em Nova Fátima e, como 

essa cidade era muito pequena, eu comecei a minha escolarização em Cornélio Procópio 

na pré-escola. Eu ficava em um colégio de freiras e eu tinha três anos. Dois dias na 

semana minha mãe vinha me visitar e depois ela voltava para Nova Fátima, eu ficava 

mais dois dias e depois ela vinha me buscar para passar o fim de semana. Mas eu 

comecei a frequentar a escola com três anos e meio. Quando eu fui para o primário, 

como a família da minha mãe era de Botucatu e em Botucatu tinha uma escola de freiras 

que a minha avó tinha estudado, estudou muito pouco, mas quando estudou, estudou 

nessa escola, então eu fui para essa escola chamada Santa Marcelina, um colégio 

interno. E nesse colégio interno eu fiquei três anos. O primeiro, segundo e terceiro ano 

do primário. 

 E o quarto ano do primário antes de eu vir para cá, ocorreu o início da ditadura 

em 1964, então em 1965 eu vim para Cornélio Procópio e eu fui estudar em uma escola 

de freiras. Então, a minha escolarização ela nunca foi pública, somente quando eu fui 

fazer o colégio estadual no Ensino Secundário à noite. A minha escolarização foi toda 

de escola privada e de colégio de freiras. Inclusive com três anos de escola interna. 

Então, eu conheço as escolas do ponto de vista público somente quando eu já estava 

trabalhando e, principalmente, trabalhando na prefeitura. Anteriormente, a minha 

vinculação era muito mais na escola privada, por isso que eu digo que eu era uma 

alienada. E, realmente, durante muito tempo, fui uma pessoa que viveu num mundinho 

muito pequeno. Eu tinha uma visão muito irregular de mundo.  

_________________*________________ 

 

 
206 Botucatu dista cerca de 240 km de São Paulo. 
207 Tipo de comércio a varejo em que se vende conjunto de gêneros alimentares sólidos e líquidos. 
208 Nova Fátima dista cerca de 370 km de Curitiba. 
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Sobre as influências, posteriormente, quando eu comecei a conhecer as pessoas, 

essa minha colega que eu mencionei do ensino de história que fazia mestrado, ela tem 

uma trajetória completamente diferente da minha. Porque, embora ela também venha de 

uma família tradicional mineira, ela tinha morado em Brasília, tinha feito o curso de 

jornalismo e ela foi uma das primeiras turmas da UNB, bem na época do fechamento de 

Regime Militar. Então, ela teve namorado perseguido, ela sabia muito bem o que tinha 

sido a ditadura militar.   

Então, tive muito contato com ela. Na época de mestrado nós estudávamos 

Gramsci, Marx, esses autores, porque era a vertente dela, pois ela tem a abordagem do 

Materialismo Histórico-dialético. Fui observar como é que era essa abordagem, como é 

que era essa inserção, essa visão de mundo. Então, foi da água para o vinho minha vida, 

porque eu mudei completamente o meu modo de enxergar. Um processo de politização. 

E esse processo ele foi, eu não diria frequente, mas ele foi muito possível no período da 

redemocratização. 

 Então quando em 1979 eu voltei do interior, bem no finalzinho do ano teve a 

chegada do professor que veio pela primeira vez a Curitiba que é o mais famoso da 

história recente da educação brasileira... Paulo Freire209. Ele estava aqui em Curitiba e 

fez uma palestra magnífica no Colégio Estadual do Paraná. Eu tive o prazer de assistir. 

Então, essas coisas, presença de pessoas, inserção também do meu marido em grupos 

que trabalhavam com saúde pública, tudo isso fez com que eu ficasse muito mais 

voltada para uma perspectiva popular do que para uma perspectiva elitista de Educação, 

de sociedade etc.  

E em tudo, dali para frente, a gente procurou ser coerente. Eu acho que na 

universidade hoje a gente está vivendo um pouco esse desmonte também. Aquilo que 

passou a ser quase que natural para os estudantes, hoje está sendo visto como algo 

inadequado. Então, são diferentes vivências e cada um de nós passando por elas.  

 Sobre a atuação em sala de aula, eu acho que o que me marcou muito, e não foi 

durante a minha atuação, foi posterior à minha atuação, é que eu passei a encontrar 

aqueles que foram meus alunos em diferentes momentos, tanto na prefeitura quanto aqui 

no colégio que eu trabalhei bastante, e depois se tornam médicos, engenheiros, 

principalmente esses da escola privada, políticos, e que eles lembravam coisas que 

 
209 Paulo Reglus Neves Freire foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores 

mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia 

crítica. É também o Patrono da Educação Brasileira. 



96 
 

tinham feito comigo quando estavam na quarta, quinta, sexta, oitava série, e que eram 

sempre experiências que a gente estava fazendo para discutir conteúdo.  

Então, acho que umas das coisas mais interessantes e que fica para o estudante e 

para o professor são essas experiências, seja de manipulação, ou de pensamento, 

problemas que eles tiveram dificuldades de fazer, ou que na época não sabiam resolver 

e depois viram outras perspectivas, e que eles lembram, tem memórias de algumas 

formas de trabalho, de professores. Já em outro momento, que já não é mais atuação em 

sala de aula como professora, mas é atuação em sala de aula como professora de 

professores. Essa relação com os professores sempre foi uma relação muito próxima, 

então sempre foi uma relação de muito carinho deles para comigo, que nem eu tinha 

dimensão.  

Recentemente, eu encontrei uma professora e ela veio ao meu encontro e disse: 

“você lembra que você esteve em Ponta Grossa, eu nem lembro mais o ano, eu acho que 

foi em 2003, e você falou isso e que você fez aquilo e tal e você pediu para gente 

mostrar o jeito que a gente fazia, e como que era, e a gente conversou, olha, foi um 

diálogo aquilo, a conversa que a gente teve com você, e a gente aprendeu bastante”. 

Então, eu acho que essa disponibilidade ao outro, ao ouvir o outro, a fazer junto com o 

outro, a estar aberta para crescimentos, não só o seu, mas do grupo, é isso que marca. 

Isso marca as pessoas, marca os alunos.  

_________________*________________ 

 

Bom, as dificuldades de ser mulher eu já contei logo no início [risos]...Mas aí eu 

brincava muito com o meu marido, porque como ele tinha praticamente me impedido de 

fazer Engenharia, não impediu, mas me deu uma escolha e eu fiz aos 17 anos essa 

escolha, que não me arrependo, mas depois eu brincava com ele, porque eu fiz 

doutorado na USP, e também viajava muito para os eventos, os encontros em Brasília, e 

eu disse para ele: “Olha só, se eu tivesse sido engenheira, acho que eu estaria mais perto 

de você do que tenho estado como professora” [risos]... Porque depende do modo como 

você se insere e dos compromissos que você adquire. Se você é uma pessoa engajada 

que vai realmente entrando nas lutas, é impossível, por mais que você tenha uma 

gaiolinha, você cria asas e voa. Então, acho que é isso que a gente precisa deixar para os 

alunos. 

_________________*________________ 
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  Bom, eu acredito que eu tenha abordado muita coisa aqui. Eu falei bastante. Eu 

espero que seja de muita utilidade para a sua pesquisa e que possa contribuir. Eu fico 

muito feliz e te agradeço, mais uma vez, pelo convite. Fico muito feliz em ver essa 

trajetória que vocês, tão jovens, estão fazendo na pesquisa.  

 

 

*** 
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Clélia Maria Ignatius Nogueira 

03 de agosto de 2019. A segunda entrevista  
Estou em Rio claro e viajo hoje para Maringá para realizar a entrevista com a 

Clélia. Não pude ir antes porque estou cursando disciplinas por aqui, e por isso a hora 

tão apertada. Marcamos a entrevista para às oito da manhã e eu estou me preparando, 

muito nervosa como de costume. Meu ônibus sai às nove da noite e tenho receio de que 

não chegue a tempo, mas se acontecer um atraso, ligo avisando. São dez horas muito 

cansativas de viagem de ônibus, mas é muito bom poder entrevistar mais uma 

professora. Combinamos e entrevista em sua casa, muito próximo de onde a minha irmã 

mora. Espero que eu chegue a tempo. 

 

04 de agosto de 2019. Algumas impressões 
 Cheguei a Maringá às sete horas da manhã e fiquei aguardando o horário da 

entrevista na casa da minha irmã. Dirigi-me a Casa da Clélia e, felizmente, não me 

atrasei conforme eu temia. Clélia me recebeu muito gentilmente em sua casa e fomos 

para o seu escritório, cheio de livros e fotografias de sua família. Essa entrevista foi de 

muito nervosismo para mim, porque admirava e admiro muito o seu trabalho. Clélia tem 

um sorriso contagiante e uma juventude que irradia. Seus cachorros e gatos fizeram 

companhia durante a nossa conversa e até interromperam-nos algumas vezes com a 

Clélia pedindo para eles pararem de fazer barulho. Quanto aos cartões temáticos, 

percebi que Clélia olhou pouco ou quase nada para eles, o que não fez tanta diferença. 

Como já havia comentado em outro momento deste trabalho, não era nosso interesse 

fazer intervenções na fala da colaboradora. No entanto, isso foi inevitável. Percebi-me 

várias vezes ao longo da entrevista fazendo perguntas para a Clélia. Essa conversa 

durou aproximadamente uma hora e, após a entrevista, ela me levou para conhecer 

partes da sua casa, onde seus netinhos brincavam, e havia livros, muitos brinquedos, 

muitas fotografias e lindos desenhos. De cabelos vermelhos, sorriso contagiante, Clélia 

foi muito simpática e muito receptiva.  

 

28 de março de 2020. Célia Maria Ignatius Nogueira 
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Bom, eu sou uma velhinha já, né? 66210 anos. Nasci em 1952. Eu fiz Matemática 

em Tupã-SP211, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Mas era uma faculdade 

dessas bem simples, quase que de final de semana. Quando a gente fala que é quase de 

fim de semana é porque tinha aula todo dia, mas chegava sexta-feira à noite e sábado o 

dia inteiro repetia o que havia sido estudado até a quinta-feira, porque tinham pessoas 

que frequentavam somente nesse período, então era uma revisão. Como eu não tinha 

nada para fazer, eu via tudo. Na minha formação eu não tive dificuldades, porque era 

muito fácil.  

Como eu era considerada uma excelente aluna, um professor meu, o professor 

Tiago, me deu as orientações para fazer o Mestrado em Matemática em São Carlos-

SP212. Na época eu estava noiva, não do meu marido, e eu não quis fazer. Nós, meu 

irmão, a esposa e minha mãe, fomos passar umas férias na praia, e olha o destino como 

é: a sogra do meu irmão morava em São Carlos. Meu irmão me disse assim: “Olha, 

vamos lá, você vai conhecer a universidade, só estudou em Tupã, nunca viu a USP213. 

Vamos lá para ver o que você vai achar”. 

Então nós passamos lá na volta da viagem da praia, a gente não tinha nem ido à 

casa da sogra dele ainda, e vimos que no Instituto de Ciências Matemática da USP de 

são Carlos ia ter uma seleção para ser monitor de Geometria Analítica. O que eles 

faziam: quem passasse nessa seleção eles pegavam uma bolsa da FAPESP214, dividia 

em três e a gente dava aula de G.A. no curso de Engenharia. Tinha um professor doutor 

supervisionando e ser monitor era isso, a gente dava as aulas, corrigia as provas etc.  

E G.A. era exatamente a disciplina que eu tinha cursado com esse professor que 

eu já mencionei que eu gostava muito e eu sabia muito dessa disciplina. Resolvi fazer a 

prova. Isso era de manhã e a prova seria a tarde. E passei. Era uma prova que tinha 

alunos da própria cidade de São Carlos, de Araraquara-SP215, de Rio Claro-SP216, de 

tudo quanto é lugar e eu, lá de Tupã, passei. Naquela época não tinha muita gente para 

fazer mestrado. Então, entrando já ganhava a bolsa da FAPESP. Mas, para ganhar a 

 
210À época da entrevista a depoente tinha essa idade. 
211 Tupã dista cerca de 510 km de São Paulo.  
212 São Carlos dista cerca de 230 km de São Paulo. 
213 Universidade de São Paulo. 
214 A FAPESP é uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país. Com 

autonomia garantida por lei, apoia o desenvolvimento de projetos de pesquisa, o intercâmbio e a 

divulgação da ciência e da tecnologia produzida em São Paulo. 
215 Araraquara dista cerca de 275 km de São Paulo. 
216 Rio Claro dista cerca de 180 km de São Paulo. 
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bolsa, tinha que estar inscrito no mestrado. Então, automaticamente, com esse exame 

para dar aula de G.A., eu fui matriculada no mestrado e fui já inscrita com essa bolsa.  

Essa bolsa era distribuída entre alunos de mestrado, e a FAPESP sabia que era 

distribuído dessa maneira, entendeu? Então, eu com 21 para 22, anos comecei a dar aula 

de G.A. na USP em São Carlos. Eu não esqueço o primeiro dia de aula: era num 

anfiteatro, só tinha homem, não tinha mulher nenhuma. Então, quando fui entrando na 

sala eles começaram a gritar: “Oba, oba, tem menina na turma, vem sentar pertinho de 

mim” ... Aí eu fui lá na frente com um joelho batendo no outro e disse: “Sou a 

professora de G.A.” [risos]. Ficou aquele silêncio! 

Bom, assim eu fiz o meu mestrado em matemática pura. E eu me casei com o 

João, meu marido. E foi muito engraçado, porque minha vida toda é feita de coisas que 

caem no meu colo. E lá estávamos nós voltando da viagem da lua de mel e tinha um 

programa no rádio que chamava Projeto Minerva217. Esse programa estava falando de 

Maringá-PR218, a cidade que nasceu de uma canção etc. Nós ficamos encantados 

ouvindo aquele programa. O meu marido é engenheiro, ele se formou lá em São Carlos 

e tinha um emprego já garantido em São Paulo, numa empresa de engenharia. Mas eu 

não queria morar em São Paulo. Eu saí de Tupã, uma cidade menor do que Campo 

Mourão219, então São Paulo me assustava barbaridades! E eu falei: "eu não vou morar 

em São Paulo". 

Quando eu chego para as aulas, na época eu estava fazendo os créditos de 

Mestrado ainda, tinha entrado também naquele ano um professor de Maringá, o 

Professor Wadilson Kleber Fabri Pereira220, ele foi lá fazer mestrado em São Carlos. A 

UEM já tinha um projeto de formação de professores, com bolsa da Capes e tal. E olha 

os detalhes da minha vida: um dia ele estava fixando um edital na parede de concurso 

para professor em Maringá, que eu tinha acabado de ouvir falar no rádio.  Aí conversei 

com ele e ele falou: "Vai, porque que você vai gostar muito de Maringá".  Falei para o 

 
217 O Projeto Minerva foi um programa de rádio brasileiro elaborado pelo governo federal e que teve por 

finalidade educar pessoas adultas. Todas as emissoras do país eram obrigadas a transmitir a sua 

programação. Foi criado pelo então Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação e 

Cultura (SRE). Iniciou suas transmissões 1º de setembro de 1970. Para saber mais sobre o projeto, ler: 

PINTO, Thiago Pedro. Projetos Minerva: caixa de jogos caleidoscópica. 2013. [379] f. Tese (doutorado) - 

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, 2013. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/11449/102043>. 
218 Maringá dista cerca de 430 km de Curitiba. 
219 Campo Mourão dista cerca de 460 km de Curitiba. 
220 Wadilson Kleber Fabri Pereira (in memorian) foi professor aposentado na Universidade Estadual de 

Maringá e professor auxiliar de ensino da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.  
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João, que já tinha um emprego, mas ele falou "Ah, vai tentar, né? O que custa?".  E eu 

vim para Maringá, fiz o concurso, o meu pai que me trouxe.  

Cheguei aqui na UEM221 não tinha nada asfalto ainda, um barro vermelho. Eu 

desci do carro, estava de tamanco, o sapato atolou no barro [risos].  Aí o chefe do 

departamento, Elmar Waterkemper222, já falecido, estava bem na frente quando me viu 

me viu atolada no barro e ele falou assim para mim: "Ê, professora! Quando o barro de 

Maringá gruda no pé, a pessoa não vai embora nunca mais!" [risos]... Então eu vim, 

comecei a trabalhar em Maringá, dar aula, cheguei aqui e como eu já tinha cumprido os 

créditos de Mestrado, me deram de cara a disciplina de Análise Real, Topologia, 

aquelas coisas mais difíceis do mundo, sem contar o que eu tinha sofrido lá em São 

Carlos! Porque alguém que se formou em Tupã para enfrentar o mestrado na USP... 

Muita coisa eu nunca tinha estudado, por exemplo, Álgebra Linear, Estruturas 

Algébricas, Equações Diferenciais, Topologia, nada disso aí. Eu estudei um Cálculo 

Diferencial e Integral mais simples. A Geometria Analítica foi muita boa porque o 

professor era muito bom. 

Então, ali eu devo a maior parte de tudo para o meu marido, porque ele fazia 

Engenharia e a Dona Lourdes de la Rosa Onuchic223 foi professora dele. Ele conversou 

com ela e ela me aconselhou a assistir disciplinas dela como ouvinte. Então, eu fui 

assistir Equações Diferenciais com ela, que eu nunca tinha visto na minha vida. Fui 

fazer Topologia com Mário Saab224, fiz disciplinas com vários professores como 

ouvinte, porque eu tinha o curso de graduação, só que essas disciplinas não existiam no 

meu curso lá em Tupã.  

 Então, eu fazia as disciplinas da graduação como ouvinte, as disciplinas da pós, 

dava aula de G.A., foi um período muito, muito difícil.  Eu pensei em desistir um monte 

de vezes, mas como eu saí de Tupã com aquela aura de aluna brilhante da faculdade, eu 

morria de vergonha de voltar. Como é que eu vou voltar e falar para o meu professor, 

para o Tiago, que eu não dei conta?  Como que eu vou falar para o meu pai para minha 

mãe, que enche a boca para falar que a filha estava lá fazendo mestrado? [risos].  

Quando eu comecei a namorar o João, Nossa Senhora, nós estudávamos toda noite. 

Desde Cálculo I, Cálculo II, tudo! Nós varremos todo tipo de conteúdo.   

 
221 Universidade Estadual de Maringá. 
222 Elmar Waterkemper foi professor no Departamento de Matemática e chefe de departamento de 1976 a 

1977. 
223 Lourdes de la Rosa Onuchic atualmente é professora voluntária da Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho. 
224 Mario Rameh Saab é doutor em matemática pela Universidade de São Paulo. 
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E assim foi. Fiz o mestrado e vim para cá. Quando eu estava aqui, o professor 

Manoel Jacó Garcia Gimenez225, que era da Química e começou um movimento muito 

grande da APADEC226 para implementar Clubes de Ciência. E ele era o Diretor de 

Centro e eu fui eleita coordenadora do Colegiado de Matemática.  E o Jacó tinha essa 

cabeça muito ampla e aberta. Então, ele mandava a gente para fora. Ele me mandou para 

conhecer o Projeto Fundão227 da professora Maria Laura228 e eu fui, conheci Maria 

Laura, Lilian Nasser229, e fiquei fascinada. Fiquei com os olhinhos brilhando com o que 

eles estavam fazendo lá.  

Eu tinha ficado bastante decepcionada com a minha dissertação de mestrado na 

matemática. Nela era aquela coisa de pegar um artigo meio complicado e detalhar. Só o 

meu orientador e a minha banca leram, ninguém mais ia ler. Eu me lembro de que 

quando eu cheguei no departamento eles pediram para eu apresentar a minha dissertação 

de mestrado e eu apresentei, mas eu olhava e via que ninguém estava entendendo nada. 

E quando eu cheguei lá e eu comecei a ver aquela matemática funcionando, era outra 

coisa, eu fiquei encantada! Então, eu organizei o I Encontro do Ensino da 

Matemática230, promovido pelo Departamento de Matemática e Estatística na UEM. 

 Eu convidei para essa semana o professor Ubiratan D’Ambrósio, e nossa 

senhora! É o professor Ubiratan D’Ambrósio, não é? Isso foi algo muito importante. E 

conversa vai, conversa vem, surgiram duas ideias: a primeira, o Ubiratan, o próprio 

professor Ubiratan, ele queria muito fazer um mestrado em Educação Matemática, mas 

 
225 Manoel Jacó Garcia Gimenez foi chefe de Departamento de Química (1976 a 1980), diretor do Centro 

de Ciências Exatas (1980 a 1982), pró-reitor de Ensino e Pesquisa (1982 a 1983) e vice-reitor (1986 a 

1990), tendo se aposentado como professor adjunto em 8 de junho de 2004. Em 1989 criou a Associação 

Paranaense de Desenvolvimento do Ensino da Ciência (1990 a 1992). 
226 Associação Paranaense de Desenvolvimento do Ensino da Ciência. 
227 Desde 1983, uma equipe, formada de professores do Instituto de Matemática da UFRJ, professores da 

rede de ensino fundamental e médio do Estado do Rio de Janeiro e alunos de Licenciatura deste Instituto, 

trabalha em prol da melhoria do ensino de matemática e pela valorização do professor, sob a coordenação 

da Professora Emérita Maria Laura Mouzinho Leite Lopes. No Projeto Fundão, os professores se 

desenvolvem profissionalmente atuando em sala de aula e junto a professores desejosos de inovar sua 

prática.  
228 Maria Laura Mouzinho Leite Lopes (Timbaúba, 18 de outubro de 1917 — Rio de Janeiro, 20 de junho 

de 2013) foi uma matemática brasileira, a primeira doutora em matemática brasileira, especializada em 

Educação Matemática. 
229 Lilian Nasser atualmente é pesquisadora do Projeto Fundão e do Programa de Pós-graduação em 

Ensino de Matemática, do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PEMAT). 
230 Esse evento trouxe pesquisadores reconhecidos nacionalmente e preocupados com o ensino da 

matemática, como Aristides Camargos Barreto, Eduardo Sebastiani Ferreira, Luiz Roberto Dante, Maria 

Laura Leite Lopes, Ubirajara Dorival Diniz e Ubiratan D’Ambrosio. Para saber mais sobre ver: 

MACHADO, Suélen Rita Andrade. TRIVISOLI, Lucieli Maria. I Encontro do Ensino da Matemática na 

Uem (Maringá, 1981): componente histórica da Educação Matemática no Brasil. Revista Paranaense de 

Educação Matemática. Campo Mourão, Pr, v.7, n.14, p.110-131, jul.-dez. 2018. 
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a UNICAMP231 não dava espaço para ele. E a gente, aqui da UEM, falamos que nós 

faríamos. Então, foi criada uma comissão e nós trabalhamos um tempão tentando fazer, 

e a ideia era a gente criar um mestrado aqui, mas eles que viriam dar aulas. Ele, o 

professor Eduardo Sebastiani, e várias outras pessoas.  

Enquanto isso, a gente ia procurar fazer doutorado. Mas não tinha no Brasil. E 

ele se dispôs a conseguir contatos para que eu fosse fazer esse doutorado na Inglaterra, e 

eu toda animada. Mas o que acontece? Engravido! Fico grávida, completamente 

grávida, porque fiquei grávida de trigêmeos. E eu já tinha dois filhos. Antes de 

completar cinco anos de casada eu tinha cinco filhos. Quando o meu segundo filho tinha 

um ano e dez meses nasceram os trigêmeos. Então, nem pensar, eu não poderia ir. 

Quando eu estava só com os dois, ir para a Inglaterra era uma coisa até viável, com meu 

marido e eu, a gente ia. Mas isso enterrou o meu sonho naquele momento.  

Então surgem, nesse momento, os estudos para fazer o mestrado em Educação 

Matemática em Rio Claro e a área começou a crescer. Mas eu fiquei fora desse 

movimento por um período, porque fiquei muito louca nessa coisa toda. E... além de 

tudo, dos trigêmeos, eu descubro que as minhas filhas eram surdas. As duas! Então, foi 

um período de dedicação para elas muito grande. Mas, continuava com as atividades da 

UEM. E nessas atividades, começa a ser realizado, até ainda com o professor Jacó, o 

Simpósio Sul-Brasileiro de Ensino de Ciências.  Que eu acho que até hoje existe... Eu 

fui a um realizado em Ponta Grossa e fiz um curso com o Imenes232. Nossa senhora!  Eu 

me lembro até hoje que ele calculava a área de figuras planas com uma balancinha, o 

Imenes era um mago. Eles ainda não tinham nenhum mestrado porque ainda não tinha 

nem o Programa da Pós de Rio Claro, que eu acho que ele foi de uma das primeiras 

turmas lá de Rio Claro, orientado pela Maria Bicudo233.  

Logo em seguida, eu fiquei sabendo que o Imenes iria dar um curso durante uma 

semana em Cascavel. Eu não tive dúvidas, juntei minha malinha e fui atrás. O que é que 

eu descubro? Aquela história das coisas que caem no meu colo... Que o Imenes era 

casado com uma prima de uma prima do meu marido. A Zenáide é prima da Bia, esposa 

do Imenes e prima do João, meu marido. E a Bia passava as férias quando era solteira 

 
231 Universidade Estadual de Campinas. 
232 Luiz Marcio Pereira Imenes é mestre em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (1989) e é autor de livros didáticos. Criou o primeiro curso de formação de 

professores a distância, pela FUNBEC – Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de 

Ciências.  
233 Maria Aparecida Viggiani Bicudo é Livre-docente em Filosofia da Educação, UNESP-Araraquara 

(1978). Professora titular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1988). 
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em Batatais234, que é a cidade do meu Marido. E os dois eram amigos. Eu não tinha a 

menor ideia e nem o João. Então, nosso laço de amizade estreitou demais.  

Tudo o que acontecia em São Paulo, na área de Educação Matemática, que a 

gente nem falava isso ainda, se falava em Ensino de Matemática, o Imenes me 

convidava. Eu ia, ficava na casa dele. Então, eu estive em vários momentos... Eu 

participei, por exemplo, do processo de criação da SBEM... Eu não sabia, não tinha 

consciência de que eu estava vivenciando esse momento. Porque eu fui a uma reunião 

que o pessoal da SBM queria criar, dentro da SBM, uma parte voltada para Educação 

Matemática, mas confesso, eu não estava entendendo aquelas discussões que estavam 

acontecendo ali. E foi quando teve o ENEM, o I ENEM lá em São Paulo. E eu fui, 

porque o Imenes convidou. Fomos o professor Emerson Toledo235, aqui de Maringá, a 

professora Maria Lauricéia236 e eu. Lauri e eu ficamos até na casa do Imenes. A Lauri é 

minha melhor amiga ela já era professora do DMA da UEM quando eu vim para 

Maringá. 

Nesse primeiro ENEM começa realmente a ser articulada a criação da SBEM. 

Existiam dois grandes grupos ali. Um grupo de um pessoal de Pernambuco e um grupo, 

se eu não me engano de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o Emerson era chefe do 

Departamento de Matemática. E nós estávamos lá porque o Imenes havia chamado, a 

gente não participava desse movimento. Então, o grupo de Recife e o de Belo Horizonte 

queria propor a criação de outro ENEM. Os dois propuseram. Hoje eu enxergo isso, não 

sei se você me entende... Naquele momento eu não entendia nada! Eu estava era 

deslumbrada com tudo aquilo, com o Ubiratan falando e o povo todo falando e fazendo, 

nossa senhora!  

E então o Imenes vem e fala assim: “Vamos propor a realização do II ENEM em 

Maringá?”. Que era um território neutro. Não ia nem para Recife237, nem para Belo 

Horizonte238. E a briga era mais ou menos assim: “Nós vamos ter uma sociedade 

independente? Nós vamos ficar vinculados?”. Tinha gente que tinha medo de romper 

com a SBM, então estava uma coisa muito incerta ainda... E aí o Imenes conversou com 

 
234 Batatais dista cerca de 350 km de São Paulo. 
235 Emerson Arnaut de Toledo atualmente é Professor Adjunto IV da Universidade Estadual de Maringá.  
236 Maria Lauricea da Silva Shimonishi atualmente é professora do Departamento de Matemática da 

Universidade Estadual de Maringá. 
237 Recife é a capital do estado de Pernambuco. 
238 Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais. 
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o Bigode239, eu me lembro bem disso. O Emerson era chefe de departamento, então ele 

podia decidir. “Vamos, Emerson?” “Vamos!”, O Emerson topou. Assim, o Imenes e o 

Bigode fizeram a campanha de Maringá e nós ganhamos. Trouxemos, então, para 

Maringá, o II ENEM, em 1988, o ENEM que faz a criação da SBEM. A SBEM foi 

criada aqui em Maringá.  

Nós viemos para cá muito nervosos, porque não tínhamos proposto para o 

departamento, a gente não sabia se iam aceitar ou não... Havia muita resistência, desde o 

começo, do pessoal da SBM, dos matemáticos, como existe ainda hoje. Só que naquela 

época era muito mais forte. E nós estávamos cheio de novos professores, quase doutores 

em matemática que tinham sido contratados..., mas foi fantástico. Tivemos apoio e 

fizemos um dos melhores ENEM’s que tivemos notícia.  

Então, a gente continua trabalhando, outras pessoas nessa primeira diretoria da 

SBEM, o professor Daniel de Freitas Barbosa240, que era da UEM, ele assumiu um 

cargo. Essa informação que eu vou te dar, Tailine, eu não tenho muita certeza... Você 

vai conversar com a Ettiène241? Porque ela vai te dar essa informação melhor..., mas eu 

acho que o Daniel ficou meio que encarregado de criar a SBEM no Paraná. E isso foi 

feito junto com a Ettiène... Eu acho que essa parte é muito importante. A criação da 

SBEM Paraná quem vai te dizer muito bem será a Ettiène.  

E porque eu digo isso... Nessa época, a minha luta toda estava voltada para a 

questão das minhas filhas. Eu era fascinada pela Educação Matemática, mas eu deixei 

de lado e fui para a Educação Especial. E assumi posições políticas, eu fui pró-reitora, 

fui Secretária de Educação, fui Secretária da Cultura do município, sempre a minha 

intenção era cuidar da educação de surdos. Fui parar até na chefia do Departamento de 

Educação Especial da Secretaria de Educação do Paraná e saí do circuito. E 

trabalhando, trabalhando com as minhas filhas.  

 
239 Antonio José Lopes, conhecido como “Bigode”, é autor da coleção Matemática do Cotidiano (prêmio 

Jabuti) e de várias coleções didáticas para o ensino fundamental de 1º a 9º anos; autor de livros para 

formação inicial e continuada de professores. Autor e apresentador da série "Matemática em Toda Parte" 

de divulgação científica e popularização da Matemática da TV Escola MEC/UNESCO. Consultor na área 

de Educação Matemática do MEC (PNAIC, PCN etc.), de SEEs, SMEs, Fundações, Institutos, ONGs e 

outras instituições educacionais e científicas. Na tese de Heloisa da Silva: Centro de Educação 

Matemática (CEM): Fragmentos de Identidade (2006) tem uma textualização de uma entrevista realizada 

com ele. 
240 Daniel de Freitas Barbosa atualmente é professor titular do Centro de Ensino Superior do Paraná. Foi 

membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Educação Matemática em 1997.   
241 Ettiène Cordeiro Guérios é Professora Titular na Universidade Federal do Paraná. Atua no 

Departamento de Teoria e Prática de Ensino, no Programa de Pós-graduação em Educação (Acadêmico) e 

no Programa de Pós-graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino (Profissional). É uma das 

entrevistadas desta pesquisa. 
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Em 1994, começa essa questão do bilinguismo, de trazer Libras242, que vai 

culminar em 2002 com o reconhecimento da Libras, e a PUC-SP fez um evento lá em 

São Paulo, em 1996 eu acredito, que ia discutir uma coisa muito forte, o      DDC, que 

era um departamento voltado ao distúrbio de comunicação, e queriam que falasse de 

matemática para surdos. E convidaram o professor Nilson José Machado243. Que 

também era meu amigo por intermédio do Imenes. O Nilson falou: “Olha, eu não sei 

falar nada disso, mas tem uma professora em Maringá que vai saber falar”. E eles me 

convidaram. E esse foi o meu primeiro trabalho que eu comecei fazer juntando a 

matemática com a surdez, que hoje é a minha linha de trabalho, foi por causa desse 

convite do Nilson. 

 Quando eu fiz essa primeira palestra, começaram vir um monte de coisas... Me 

chamaram para ir para Brasília, para vários lugares... E aí eu comecei a entender que eu 

tinha um caminho de pesquisa que eu poderia juntar as duas coisas que eu queria. Nesse 

período eu conheci a professora Edna de Lourdes Machado244, que era da psicologia da 

UEM, e ela me apresentou Piaget. E começamos a fazer investigações sobre o 

desenvolvimento cognitivo do surdo, o desenvolvimento cognitivo do ouvinte, entre 

outras coisas, e acabou que depois a minha primeira orientação de mestrado foi nessa 

área.  

E despertou em mim de novo o desejo de fazer o doutorado. Só que eu já estava 

quase que para me aposentar. Isso foi em 1996. Ah, isso que te falei do Nilson foi antes. 

Mas nesse período também eu criei o PROPAE245 na UEM, que é um Programa que 

atende pessoas com deficiência e estava uma efervescência no Brasil inteiro, havia os 

fóruns de Educação Especial e eu participava. Todos na área da surdez. Mas eu via 

aquele povo com doutorado, aquele povo falando de pesquisa e aquele meu desejo que 

 
242 Língua Brasileira de Sinais. 
243 Nilson José Machado lecionou Instituto de Matemática e Estatística (IMEUSP), da USP. tendo se 

transferido posteriormente para a Faculdade de Educação (FEUSP), da qual é Professor Titular. No biênio 

1993-1994, foi Professor Visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, no 

Programa Educação para a Cidadania. Por mais de sete anos, foi Chefe do Departamento de Metodologia 

do Ensino e Educação Comparada da FEUSP.  
244 Edna de Lourdes Machado (in memorian) foi Professora Adjunta nível D da Universidade Estadual de 

Maringá. 
245 O Programa Multidisciplinar de Pesquisa e Apoio à Pessoa com Deficiência e Necessidades 

Educativas Especiais (PROPAE) reúne docentes, pesquisadores, demais servidores e acadêmicos da 

UEM, bem como membros da comunidade externa (profissionais, pais e demais interessados), que 

desenvolvem ações buscando: viabilizar o ingresso, a permanência e a terminalidade aos acadêmicos da 

UEM com deficiência e com Necessidades Educacionais Especiais (NEE); contribuir com a formação de 

discentes, professores e demais profissionais da Educação Superior e Básica; representar a UEM em 

Conselhos e Fóruns que tratam de proposições, implementações e avaliações de políticas públicas 

referentes à Educação Especial e à Inclusão. 
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estava adormecido veio cada vez com mais força. Depois vem esse convite do Nilson e 

eu pude ver que eu podia voltar para a Educação Matemática. E nesse período tínhamos 

criado escola para surdos dentro da UEM, havíamos feito um monte de coisa.  

No departamento a gente brigava muito pela Educação Matemática, mas nós 

éramos muito desprezados. A gente não tinha condição de fazer nada! Tinha o professor 

Júlio Santiago Prates Filho246 (ele se tornou reitor da UEM), era diretor de centro, e ele 

chegou 1998, olha, de novo as coisas caindo no colo! E ele falou assim para mim: 

“Clélia, tem uma vaga para o doutorado. Ninguém do departamento se inscreveu. Você 

se inscreve, mas vai ser avaliada amanhã.”. Eu me inscrevi e fui aprovada para sair para 

o doutorado antes de eu ter matrícula, antes de eu ter projeto, antes de eu ter tudo. 

Aconteceu tudo às avessas, mas isso já faz parte da minha vida. Então, fui aprovada e eu 

falei: “Putz grila, e agora? Só falta eu não ser aceita em nenhum Programa. Como é que 

eu vou chegar lá para o departamento e falar isso?”. Corri, fiz um projeto juntando 

matemática e surdez,      me inscrevi na PUC-SP e passei.  

Mas, chegou o Ma To Fu247, um chinês, nascido em Hong Kong, que foi 

professor da UEM, importante matemático. Tem até um teorema do nome dele. E ele 

falou assim para mim: “Clélia, vou te falar uma coisa. Você vai sair para fazer esse 

doutorado em Educação Matemática, você tem que sair numa Universidade Pública, 

senão você não vai conquistar o respeito do pessoal aqui”. Então, eu fui para Marília na 

UNESP. E lá havia uma vaga, mas, olha para você ver como o mundo conspira, era na 

área de Epistemologia Genética248... Piaget! Que eu tinha estudado barbaridade com a 

Edna por outras razões. Eu entrei com o mesmo projeto e, na entrevista, o professor 

Adrian249 que foi meu orientador     falou assim: “Olha, eu estou muito interessado em 

orientar alguém da Matemática. Porque eu tenho minhas pesquisas de Epistemologia 

Genética, já tenho o filósofo, biólogo, mas não tenho ninguém da matemática”. 

Ah, e outro detalhe importante! O Adrian era casado e é casado até hoje com 

uma moça que era bibliotecária aqui em Maringá e que eu desenvolvi amizade quando 

eu fui secretária de cultura... Viu como tudo é amarrado? Não tem ponta solta. Ela me 

 
246 Júlio Santiago Patres Filho atualmente é professor na Universidade Estadual de Maringá.  
247  Ma To Fu atualmente é Professor Iitular na Universidade de Brasília.  
248 A Epistemologia Genética é uma teoria do conhecimento desenvolvida por psicólogo suíço Jean 

Piaget, que busca o entendimento científico da perpetuação do conhecimento como ele surge e como se 

desenvolve, por meio do Método Clínico. 
249 Adrian Oscar Dongo Montoya atualmente é Professor Titular da Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho e Coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Epistemologia Genética e 

Educação - GEPEGE. É coordenador de convênios internacionais e professor convidado da Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 
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indicou para ele e lá fui eu. Ele falou que ela havia falado de mim para ele. Tinha uma 

avaliação e eu tinha passado, isso foi na entrevista. E ele me disse: “Se você topar fazer 

um projeto, mas sem essa questão da surdez, deixar isso para lá, nós vamos trabalhar 

com matemática e Piaget. Você topa?”.  

E o que eu queria era ter o doutorado, era uma coisa que parecia ridícula, mas eu 

passava nas portas e estava lá: “Dr. Fulano de tal”. E eu tinha muita vontade de ter 

aquilo. E nessa altura as minhas filhas já estavam com 16 anos. Então, eu fiz uma 

conversa, coloquei todo mundo na sala, e falei: “Ó, agora é minha vez! Até logo, 

passem bem. Vocês se virem. Que agora eu vou-me embora” [risos]. Marido, cinco 

filhos, todos sentados ali, e fui. E fiz um trabalho que me fascinou. Eu trabalhei com a 

questão da construção do número na criança.  

Em 2002, eu regressei ao Departamento de Matemática e comecei trabalhar com 

a Regina Pavanello250. A gente já era amiga, mas não tínhamos desenvolvido nada 

juntas. Eu me lembro como se fosse hoje, eu disse para ela: “Regina, vamos escrever 

um artigo comigo, junto na Educação Matemática, porque eu nunca escrevi nada aí, só 

na Educação Especial”. Então, nós fizemos uma pequena investigação com os alunos da 

licenciatura para ver como eles encaravam as disciplinas da área da Matemática e 

fizemos nosso primeiro artigo juntas em 2002251.  

Bom, aí é que eu comecei realmente trabalhar. Acabei voltando para os eventos 

de Educação Matemática. Participava sempre de todos os EPREM’s252, tinha amizade 

com Ettiène, com Célia Finck253, com Carlos Vianna254, Com Maria Tereza255, com 

Regina Buriasco256, com todos eles. Eu conheci o Carlos Vianna e a Maria Tereza 

novinhos, antes deles entrarem para o mestrado, eles estavam fazendo os cursos deles. E 

 
250 Regina Maria Pavanello foi professora dos programas de pós-graduação: Pós-graduação em Educação, 

da Universidade Estadual de Maringá, no período de 2000 a 2003; Pós-graduação em Educação para a 

Ciência e a Matemática, no período de 2004 a 2015. Atua, desde 2018, no Programa de Pós-graduação em 

Educação Matemática da Universidade Estadual do Paraná como docente convidada. É uma das 

entrevistadas desta pesquisa. Na tese de Heloisa da Silva: Centro de Educação Matemática (CEM): 

Fragmentos de Identidade (2006) tem a textualização de uma entrevista realizada com ela. 
251 PAVANELLO, Regina Maria; NOGUEIRA, Clélia Maria Ignatius. Repensando Licenciatura de 

Matemática a partir das falas de alunos concluintes: as disciplinas pedagógicas. In: I SEMINARIO DE 

LICENCIATURAS EM MATEMÁTICA, 2003, Salvador - BA. Anais do I Seminário de Licenciaturas 

em Matemática. São Paulo: Sociedade Brasileira de Educação Matemática - SBEM, 2003. 
252 Encontro Paranaense de Educação Matemática. 
253 Célia Finck Brandt atualmente é Professora Adjunta da Universidade Estadual de Ponta Grossa. É uma 

das entrevistadas desta pesquisa.  
254 Carlos Roberto Vianna. 
255 Maria Tereza Carneiro Soares Maria Tereza Carneiro Soares atualmente é Professora Associada da 

Universidade Federal do Paraná. É uma das entrevistadas desta pesquisa. 
256 Regina Luzia Corio de Buriasco atualmente é professora associada da Universidade Estadual de 

Londrina. É uma das entrevistadas desta pesquisa. 
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eu convidei o Carlos Vianna para escrever um primeiro documento do estado que se 

preocupava com a questão da educação das pessoas com deficiência, das crianças 

especiais, mas do ponto de vista do conteúdo. Então, eu pedi para a professora de 

português fazer uma proposta e eu convidei o Carlos para escrever sobre o ensino de 

matemática para pessoas com deficiência. Falam muito hoje disso de Insubordinação 

Criativa, Carlos Vianna é um exemplo típico da Insubordinação Criativa [risos]. Nada é 

certinho com ele e tudo é muito genial. E, então, eu convidei Maria Tereza e Carlos 

Vianna para virem assistir uma palestra do Imenes aqui em Maringá. E a gente vai se 

relacionando, um puxa o outro. As histórias se encontram, um faz parte da história do 

outro, não tem jeito.  

Eu criei na UEM O PAEM, o Programa de Apoio de Ensino da Matemática, foi 

o primeiro      Programa de extensão da UEM, e aí      veio a Regina Buriasco conhecer, 

veio muita gente. Então, eu continuava trabalhando, eu só não tinha um título, não tinha 

pesquisa, mas todos os Simpósios Sul-Brasileiros de Ciências eu ia, eu dei minicurso 

em EPREM’s, eu continuava ali, mas o foco era a Educação Especial. E desenvolvemos      

o projeto do PAEM, tinham outros projetos com o professor João Cesar Guirado257, com 

a professora Sonia Rodante, então fomos trabalhando muito. E eu dava aula da 

Metodologia de Ensino da Matemática na Pedagogia. O professor Rui258 e o professor 

Valdeni259 eles eram da Matemática pura. E eu brinco que eu os seduzi. Rui e eu 

começamos a dar aula de Cálculo para os alunos da graduação... E fizemos uma 

pesquisa ali sobre o trabalho, até escrevemos um artigo260 e aí ele foi se encantando e 

foi vindo para a Educação Matemática, o Valdeni também veio. 

 Então, o departamento cresceu e a gente cria então lá junto com o professor 

Marcos Danhoni261 da Física o PCM, o nosso Programa de Pós-graduação Educação 

para a Ciência e a Matemática. E aí começa a avançar cada vez mais as pesquisas. Mas 

 
257 José Cesar Guirado atualmente é Professor Adjunto tide - nível d da Universidade Estadual de 

Maringá. 
258 Rui Marcos de Oliveira Barros é Professor Associado do Departamento de Matemática da 

Universidade Estadual de Maringá. 
259 Valdeni Soliani Franco atualmente é professor do programa de Pós-graduação em Educação para a 

Ciência e a Matemática, vinculado ao Centro de Ciências Exatas da Universidade Estadual de Maringá. 
260 BARROS, Rui Marcos de Oliveira; NOGUEIRA, Clélia Maria Ignatius. O Ambiente no Ensino de 

Cálculo: Computadores ou Giz e Quadro-negro? In: XII ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e 

Prática de Ensino, 2004, Curitiba. Anais do XII ENDIPE. Curitiba: Editora da PUCPR, 2004. 
261 Marcos César Danhoni Neves é Professor Titular desde 2001, atua nos Programas de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências e Tecnologia (UTFPR/Ponta Grossa) e de Educação para a Ciência e a 

Matemática (PCM). 
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tivemos um problema interno e saímos professora Regina Pavanello e eu do Programa, 

agora saiu também o professor Rui, e eu me aposentei...  

Cada vez que você começa a orientar, as produções explodem. A minha primeira 

orientação foi da Maria Emília262, aí eu juntei tudo: surdez, Piaget e matemática263 

[risos]... E saiu um trabalho muito interessante. No doutorado dela também a gente 

continuou por aí, e veio o Fábio Borges264, que eu orientei no doutorado265 e no 

mestrado266 fui coorientadora dele, também trabalhando com surdez e matemática. 

Apareceu a Veridiana267, que eu não queria orientar porque tinha começado o primeiro 

problema dentro do PCM, mas resolvi orientar a Veridiana e foi uma coisa maravilhosa. 

Aí que eu fui para Didática Francesa, no trabalho da Veridiana268. 

 Quando eu saí do PCM eu continuei trabalhando bastante, fui para 

UniCesumar269, e aí um dia, de novo a história das coisas caírem no colo, uma menina 

orientanda da professora Tânia Bassói270 fez um trabalho de ensino de função271 para 

 
262 Maria Emília Melo Tamanini Zanquetta atualmente é professora da rede estadual (PR) na disciplina de 

matemática com atuação no Ensino Fundamental e Médio no Colégio Modelo de Maringá (escola para 

surdos) e professora de cursos de especializações. 
263 ZANQUETTA, Maria Emília Melo Tamanini. A abordagem bilíngue e o desenvolvimento cognitivo 

dos surdos: uma análise psicogenética. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação Para a Ciência e 

Ensino de Matemática) - Universidade Estadual de Maringá. 
264 Fábio Alexandre Borges atualmente é docente da Universidade Estadual do Paraná- Campus de 

Campo Mourão, bem como do Mestrado em Ensino: Formação Docente Interdisciplinar (PPIFOR) - 

Campus de Paranavaí. Docente do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática da 

Universidade Estadual do Paraná, Campus de Campo Mourão. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Surdez e Educação Matemática. Membro co-fundador do GT13 da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática: Diferença, Inclusão e Educação Matemática. 
265 BORGES, Fábio Alexandre. A Educação Inclusiva para surdos: uma análise do saber matemático 

intermediado pelo intérprete de libras. 2013. Tese (Doutorado em Educação para a Ciência e a 

Matemática) - Universidade Estadual de Maringá. 
266 BORGES, Fábio Alexandre. Cultura pedagógica e representações docentes sobre a surdez: relações 

com a prática do ensino de ciências e matemática para surdos; 2006; Dissertação (Mestrado em Educação 

Para a Ciência e Ensino de Matemática) - Universidade Estadual de Maringá. Orientador: Luciano 

Gonsalves Costa; Coorientadora: Clélia Maria Ignatius Nogueira. 
267 Veridiana Rezende atualmente é Coordenadora Adjunta do Programa de Pós-graduação em Educação 

Matemática (PRPGEM) da Universidade Estadual do Paraná e compõe o corpo docente do Programa de 

Pós-graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática - PPGECEM (Mestrado e Doutorado) 

da Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Educação Matemática de Campo Mourão – GEPEMCAM. Coordenadora do GT14 - Didática da 

Matemática da SBEM. 
268 REZENDE, Veridiana. Conhecimentos sobre números irracionais mobilizados por alunos brasileiros e 

franceses: um estudo com alunos concluintes de três níveis de ensino. 2013. Orientador: em Université 

Charles de Gaule Lille 3 (Dominique Lahanier - Reuter) com Clélia Maria Ignatius Nogueira. 

Coorientador: José Luiz Magalhães de Freitas.  
269 O Centro Universitário de Maringá é uma instituição de ensino superior privada sediada na cidade de 

Maringá, no Estado do Paraná. 
270 Tânia Stella Bassoi (in memoriam) foi professora associada do colegiado de Matemática da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do Programa de Pós-Graduação em Ensino, do campus de Foz 

do Iguaçu e do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática do campus 

de Cascavel. 
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surdos lá no Programa de Foz do Iguaçu e eu fui da banca de avaliação. E na banca 

também estava o professor Tiago Klüber272 e que era também o professor do Programa 

da Unioeste273, que tinha um Programa de Educação em Foz do Iguaçu e ele e a Tânia 

atuavam lá, mas eles não estavam muito satisfeitos, porque quando você está dentro de 

um Programa de Educação você é apenas uma linha, não tem muito espaço     . 

 E eu me lembro como se fosse hoje. O Tiago me acompanhou até o carro para 

eu ir embora e eu falei para ele assim: “Tiago, por que você não cria um Programa lá em 

Cascavel?”. E ele falou: “Ah, porque não tem gente!”. “Eu vou! E eu acho que eu levo a 

Veridiana também... A Veri tem um currículo muito bom, dá para gente conseguir”, eu 

disse a ele.  Bom, seis meses depois ele já estava com o projeto pronto. E é um caso 

inédito: nós conseguimos aprovar mestrado e doutorado de primeira. Abriu os dois! O 

que ele fez: juntou pessoal das Ciências, que também estava dentro da Educação, então 

era gente que já tinha experiência e já orientava junto a um Programa de Educação para 

Ciência e Educação Matemática, e a gente conseguiu. A partir daí também cada vez 

mais trabalhando.  

Comecei em 2002 e desde esse primeiro artigo com a Regina nunca mais parei. 

Fui para meu primeiro SIPEM274 nessa época e nunca mais deixei de ir. Fiquei 14 anos 

no GT275 dos Anos Iniciais276, que estava vinculado a minha tese de doutorado, depois a 

gente criou o GT nº13 – Diferença, Inclusão e Educação Matemática e atualmente eu 

sou coordenadora desse GT. E tem muita coisa, muitos sonhos, estamos com um projeto 

muito grande em busca de mapear o Campo Conceitual de Funções277.  Agora a gente 

tem colocado todos os nossos alunos para trabalhar com isso.  

E é isso, somos da velha guarda. Ettiène, Regina Buriasco, Célia Finck, Maria 

Tereza, Carlos Vianna. Retomei o contato com o Carlos Vianna. Ele é fantástico, foi 

 
271 ZANONI, Graziely Grassi. Uma sequência didática proposta para o ensino da matemática na escola de 

surdos; 2016; Dissertação (Mestrado em Ensino) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 
272 Tiago Emanuel Klüber atualmente é Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências e Educação Matemática da Unioeste, nível de mestrado e doutorado (CAPES, conceito 4), 

campus Cascavel. 
273 Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 
274 Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática. 
275 Grupo de Trabalho. A SBEM reúne 15 GT’s. 
276 GT nº01 – Matemática na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
277 Projeto de 2016 – Atualmente: Campo Conceitual das Funções – conhecimentos de professores e de 

diferentes alunos, em níveis e modalidades de ensino diversas. O principal objetivo desta proposta é 

analisar conhecimentos relacionados ao Campo Conceitual das Funções mobilizados por alunos da 

Educação Básica regular (alunos videntes e ouvintes, surdos e cegos), alunos da EJA – Educação de 

Jovens e Adultos, estudantes de Cursos de Matemática e Pedagogia e professores de Matemática da 

Educação Básica. A investigação é fundamentada na teoria dos Campos Conceituais do pesquisador 

francês Gérard Vergnaud. 
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orientador de uma das minhas filhas no mestrado278 e eles fizeram um trabalho, meu 

Deus do céu, que eu estou de queixo caído!... Ahhh, o Dionísio Burak279. Essa é uma 

história interessante. O primeiro evento de Educação Matemática no Paraná foi feito 

pelo Dionisio Burak e por mim auxiliando... Foi um encontro de especialização em 

Guarapuava. E esse encontro foi realizado no mesmo ano que o Tiago Klüber nasceu, e 

a gente brinca então que ele é o nosso filho [risos]. Porque hoje ele é um doutor 

respeitado na Educação Matemática.  

Também teve outro momento que eu queria muito estudar, isso é uma coisa 

importante. Eu fiz um projeto para o CNPq280 que o título era assim: Projeto para 

Fundamentação Teórica em Educação Matemática, e a ideia era convidar pessoas, desde 

o Ubiratan D’Ambrósio, Eduardo Sebastiani281, Luiz Roberto Dante, Bernadete Gatti282, 

todo mundo que estava no auge, Dario Fiorentini283, Nilson José Machado, só as 

estrelas, e mandamos para o CNPq. Eu fiz o projeto, e o Emerson284 era ainda chefe, 

então eu disse para fazermos e ele topou. O pessoal falava assim: “Imagina, vocês não 

são nada e vão fazer um projeto desses pro CNPq”.  

E ganhamos, conseguimos. Então, a gente fez durante um bom tempo esses 

seminários com essas pessoas importantes. E era feito assim: eles mandavam um texto 

antes, a gente lia e depois era um dia inteiro discutindo, então foi muito bom. Foi a 

minha primeira fundamentação e de muitas pessoas ali. É quando a gente começa a 

adquirir fundamentação teórica, entender o que era essa Educação Matemática. Outra 

vez a CAPES lançou um edital para o PROESP, que era Projeto de Apoio a Educação 

Especial, e com o PROPAE, que é esse Programa das deficiências, fiz um projeto 

 
278SOARES, Beatriz Ignatius Nogueira. Enfim, posso falar! Relatos de surdos paranaenses que 

vivenciaram a transformação do oralismo ao bilinguismo; 2019; Dissertação (Mestrado em Educação Em 

Ciências E Em Matemática). 
279 Dionísio Burak atualmente é rt-20 da Universidade Estadual de Ponta Grossa no Programa de Pós -

Graduação em Educação e rt-20 do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais e Matemática. 

Professor titular aposentado do Departamento de Matemática da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

em (2013). 
280 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
281 Eduardo Sebastiani Ferreira atualmente é professor vinculado ao Instituto de Matemática, Estatística e 

Computação Científica, Laboratório de Ensino de Matemática. Imecc – Unicamp. 
282 Bernardete Angelina Gatti é docente aposentada da USP, foi professora do Programa de Pós-

Graduação em Educação: Psicologia da Educação da PUC-SP. Simultaneamente foi Pesquisadora Senior 

na Fundação Carlos Chagas, aí exercendo os cargos de Coordenadora do Departamento de Pesquisas 

Educacionais e de Superintendente de Educação e Pesquisa. 
283 Dario Fiorentini atualmente é pesquisador PQ do CNPq (nível 1D) e professor doutor da Universidade 

Estadual de Campinas, em que exerce atividades de pesquisa e de docência na graduação e na Pós-

Graduação em Educação (mestrado/doutorado). 
284 Emerson Arnaut de Toledo. 
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dizendo assim: a gente tem uma sala na UEM e esse pessoal aqui com muita vontade de 

trabalhar, não temos mais nada. Ganhamos! [risos].  

E então comparamos geladeira, mesa, computadores e mais um monte de coisas, 

e o projeto do programa existe até hoje. Esse projeto, o PROPAE, foi em 1995 e esse de 

Fundamentação Teórica foi logo depois do ENEM, ainda na década de noventa. Eu tive 

grata surpresa do professor Carlos Vianna ter feito a banca de defesa da minha filha no 

PROPAE. Foi agora dia 8 de julho285. Ele falou: “Vou fazer isso por você”. E Foi muito 

emocionante, estar lá num Programa para pessoas com deficiência, minha filha que é 

surda defendeu o mestrado na sala do PROPAE, eu fico até emocionada. Ela é formada 

em Letras/Libras e Artes Visuais, mas o projeto dela era em História Oral, então ele 

ficou muito entusiasmado, ele topou orientar e ela passou na seleção...  

E é isso aí. A gente continua trabalhando, continua produzindo, continua 

orientando, no momento eu estou com quatro orientandos de doutorado, e quatro de 

mestrado. Do PRPGEM286 tem dois mestrandos, mais dois em cascavel e os quatro de 

doutorado em Cascavel, no PPGCEM287. Defendi uma agora, eram nove. E têm duas 

coorientações com a Veridiana. E já orientei mais daquele monte de coisa [apontando 

para uma prateleira de teses e dissertações] quando ainda tinha que entregar as coisas 

todas impressas mais um monte daqueles azuis compridos ali de participação em 

bancas, livros escritos, de tudo, e nenhuma vontade de parar [risos]. Nenhuma, 

nenhuma!  

Esse livro aqui, Mathematics Education in Brazil: Panorama of Current Research 

[apontando para o livro], eu fui convidada a escrever o capítulo da Educação 

Matemática Inclusiva nele288. E este aqui, inclusive, Mathematics Education: state-of-

the-art research from Brazil and Germany, foi feito um edital em que a gente submeteu 

e eu escrevi três em inglês, e eles mandaram que não podia ter dois por autores e 

mandaram escolher o que eu queria, ou seja os três seriam aprovados. Então, eu 

selecionei dois artigos289. Essas são pesquisas do Brasil e da Alemanha.  

 
285 2019. 
286 Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática é um programa interunidades, com sede nos 

campi de Campo Mourão e União da Vitória da Universidade Estadual do Paraná. 
287 Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, nível de mestrado e doutorado, campus Cascavel. 
288 PENTEADO, Miriam. MARCONDES, Fabiane Guimarães Vieira. NOGUEIRA, Clélia Maria 

Ignatius. YOKOYAMA, Leo Akio. Difference, Inclusion and Mathematics Education. In (orgs.): Ribeiro, 

Alessandro Jacques, HEALY, Lulu, BORBA, Rute, FERNANDES, Solange Hassan Ahmad Ali. 

Mathematics Education Brazil: Panorama of Current Research. SPRINGER, 2018. 
289 OLIVEIRA, Lucilene Lusia Adorno de; NOGUEIRA, Clélia Maria Ignatius. Authorship in 

Mathematics in environment marked between delinquency and inclusion. In: KOLLOSHE, D; 
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________________*________________ 

 

A minha Educação Básica foi muito boa, era escola pública, mas naquela época 

era fantástico. Eu tinha um professor de matemática, o Thiago Alves da Silva Leandro, 

que me inspirou a ser professora de matemática. Ele pegava aqueles que eram 

considerados os melhores alunos e abria os colégios aos domingos de manhã e nos 

levava para dar aulas particulares para os outros. Ele tinha um Programa que se 

chamava Centro de Estudos Matemáticos Índia Vanuíre (CEMIV), que era o nome do 

meu colégio. E aí a gente ia. E daquelas pessoas que participaram, muitos se tornaram 

professores de Matemática hoje290.  

E ele era professor da faculdade, lecionava Geometria Analítica. Eu ainda estava 

no Científico      e ele me levava na faculdade para eu assistir as aulas dele. Então, por 

isso que eu digo, quando caiu prova de Geometria Analítica na seleção para professor 

monitor em São Carlos foi uma oportunidade incrível. O Paulo Coelho291 nos diz que 

“quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu 

desejo”. Tem que prestar a atenção nas pistas que o universo nos dá. E para mim elas 

foram muito claras, eu sempre agarrei as oportunidades. Até mesmo os cargos que eu 

ocupei, seja como pró-reitora, todos acontecem assim, nunca procurei, mas acontecia. 

Saber agarrar as oportunidades, isso eu sei! [risos].  

Então, a minha formação foi muito sólida. Eu fiz curso de inglês, leio muito bem 

e falo. Meu primeiro emprego foi como professora de inglês de crianças pequenas, de 

quatro e cinco anos. Eu fiz quatro anos de francês no ginásio, que tinha na escola 

pública na época. A proposta era dois anos de inglês e dois anos de francês, mas como 

eu fazia inglês na escola particular, eu fiz os quatro de francês. Agora espanhol foi 

natural, não estudei, mas é muito fácil. Se você tem um português culto, com um 

vocabulário estendido, você entende espanhol tranquilamente. E libras, não é? Não se 

esqueça! [risos].  

 
MARCONE, R; KNIGGE, M; PENTEADO, M.G; SKOVMOSE, O. (Org.). Inclusive Mathematics 

Education. 1ed.Cham, Switzerland: SPRINGER, 2019, v., p. 515-536. 

BORGES, Fábio Alexandre; NOGUEIRA, Clélia Maria Ignatius. Inclusive Education for the deaf: an 

analysis of mathematical knowledgeintermediated by brazilian sign language. In: KOLLOSCHE, D; 

MARCONE, R; KNIGGE, M; PENTEADO, M.G; SKOVMOSE, O. (Org.). Inclusive Mathematics 

Education: state-of-the-art researche from Brazil and Germany. 1ed.Cham, Switzerland: 

SPRINGER, 2019, v., p. 237-252. 
290 Dos dez estudantes que participaram do CEMIV, Clélia nos informou posteriormente que sete se 

tornaram professores de matemática.  
291 Paulo Coelho de Souza é um escritor, letrista e jornalista brasileiro. 
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A minha família sempre influenciou leituras, meu pai e minha mãe sempre 

tiveram livros de cabeceira. Meu pai só estudou até o que seria o terceiro ano do 

primário, mas ele lia demais. Inclusive teve livros dele sobre cibernética e um monte de 

coisas que eu cheguei a ler na minha tese do doutorado. Uma pessoa muito inteligente, 

meio bravo, mas com umas ideias ótimas... Por exemplo, ele achava que não deveria 

existir fronteiras entre países. Eu me lembro como se fosse hoje quando o John 

Lennon292 lançou a música Imagine: “Imagine there's no countries, it isn't hard to do 

[...]”. E eu falei: “Pai, um cara que pensa igual o senhor”. Ele estava deitado na rede e 

eu fui traduzindo a música para ele e os olhos dele foram se enchendo de lágrimas, e ele 

falou: “Tá aí um rapaz que pensa direito”.  

Mas é isso aí. Eu tenho hoje tenho seis netos, meus filhos estão todos casados 

por aí. Meu marido está aposentado, nós temos uma casinha na praia. Ele briga comigo 

porque ele quer morar lá, ele está lá neste momento, e eu estou aqui falando com você, 

atendendo o MEC [risos] e mais feliz! Eu não paro. Sou muito feliz assim. E aí o 

pessoal brinca comigo. Porque eu trabalho nesses dois Programas e sou voluntária, eu 

não ganho absolutamente nada para trabalhar lá. Então, os meninos falam: “Mas 

professora, como é que você vem?”. Eu sempre digo que sugo sangue, eu pego a 

vitalidade dos meus alunos com os olhinhos brilhando [risos]. Isso me dá um gás que 

não tem preço.  

________________*________________ 

 

Ser mulher tem influência na minha escolha pelo magistério. Desde a formação 

inicial eu queria fazer outra coisa, apesar de que eu gostava muito de matemática. Mas 

eu sabia que o meu pai, por exemplo, não me deixaria sair para estudar fora, mas o meu 

irmão saiu. Então, dentre as possibilidades que eu tinha para estudar na minha cidade, a 

matemática foi a que mais me satisfez. E meu pai era muito bravo, então eu como 

mulher era muito difícil. Eu quando senti que eu só ia me livrar do meu pai casando, 

fiquei noiva de um rapaz muito legal, mas eu não era apaixonada por ele. E foi quando 

aconteceu essa indicação do meu professor para eu ir para São Carlos, então meu irmão 

convenceu meu pai que era melhor me deixar estudando lá fazendo mestrado do que ir 

para um casamento que não iria dar certo. E meu pai deixou. E aí eu conheci o João e 

 
292 John Winston Ono Lennon (Liverpool, 9 de outubro de 1940 – Nova Iorque, 8 de dezembro de 1980) 

foi um cantor, compositor e ativista da paz britânico que cofundou em 1960 os Beatles, uma banda de 

rock inglesa formada na cidade de Liverpool, constituída por John Lennon, Paul McCartney, George 

Harrison e Ringo Starr. 
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tudo se encaixou. Casei-me com um rapaz que é muito mais feminista do que eu [risos], 

ele sempre me impulsionou, me mandou para frente.  

Até hoje neste momento da minha vida existem cobranças, digamos assim, meio 

que veladas das pessoas: “Porque é que eu não fico ajudando cuidar dos netos, porque 

que eu não fico em casa, porque eu não paro de trabalhar, porque eu não viajo com o 

marido” etc. Mas ele não, tá? A cobrança não é dele, é das pessoas. Elas falam: “Você 

não é aposentada? Coitado do seu marido, ele vai para lá sozinho!”, “Nossa, mas a vida 

é muito curta”. Eu sei que a vida é muito curta! E é exatamente por isso que eu faço o 

que eu gosto. Mas isso não significa que eu não cuido. Por exemplo, daqui a pouco eu 

vou almoçar com os meus netos no shopping. Todos eles, só com a avó. Nós vamos 

fazer uma farra! Eu vou com um neto de três anos, uma de cinco, um de onze e um de 

treze. Semana passada a gente fez piquenique no bosque. Como eu sempre trabalhei 

muito, eu sempre priorizei a qualidade dos momentos. Eu não me sinto absolutamente 

menos avó por ser como sou. Não me sinto menos presente, pelo contrário. 

O meu neto mais velho, o de treze anos, comenta assim: “Vó, eu acho o máximo 

que você não parece vó, sua cabeça não é de avó”. E eu já viajei com ele para Bonito293, 

e a gente fez arvorismo, desci com ele de boia Cross, e ele fala assim: “Quando eu conto 

que minha avó faz essas coisas ninguém acredita” [risos]. Mas eu acho que vem desse 

sangue que eu sugo de vocês mais jovens [risos]. Eu pego essa energia. Se eu ficar só 

junto com pessoas da minha idade a gente não tem energia um para dar para o outro. E 

dos jovens vem o vocabulário, a visão de mundo, porque eu sou uma pessoa que gosta 

muito de aprender. Tudo isso me fascina. E é o que eu gosto de fazer.  

Então, atualmente, eu estou no PPGCEM, no PRPGEM e na Unicesumar, 

porque lá eu trabalho com Educação a Distância e eu acho que será o nosso futuro. Eu já 

até orientei um rapaz no doutorado trabalhando com essas questões da Educação 

Distância. Eu fico muito pensando nas profissões do futuro, como é o caso dos meus 

netos. Provavelmente talvez o mais velho não, mas os outros podem se formar em 

alguma coisa que nem exista ainda. E essa coisa da Educação a Distância com a 

tecnologia, ela veio para ficar. Temos que correr atrás e nos adaptar. E eu estou sempre 

pensando nisso, qual vai ser o papel da Educação Matemática nesse futuro? Não dá para 

olhar para trás, olhar para trás é muito bom para dizer o que a gente já fez e o que deve 

vir a seguir.  

 
293 Bonito dista cerca de 300 km de Campo Grande. 
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                                                                   *** 

Regina Luzia Corio de Buriasco 

25 de outubro de 2019. A quarta entrevista.  
Em agosto participei da Atividade Inaugural de Inverno do PPGEM, que 

aconteceu também em comemoração aos 35 anos do Programa de Pós-Graduação, e 

Regina Buriasco estava lá participando de uma mesa temática. Algumas semanas antes, 

sabendo de sua participação, enviei a ela um e-mail e combinamos nossa entrevista 

nessa data que esta estaria em Rio Claro. Entretanto, não deu tempo e, por essa razão, 

remarcamos nossa conversa para amanhã, aqui em São Paulo, onde estamos 

participando do XVIII Encontro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação 

Matemática (VIII EBRAPEM), na Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul)., campus 

Anália Franco. A entrevista acontecerá no hotel em que Regina está, que dista apenas 

algumas quadras da Universidade. Conheço Regina por ter lido muitos de seus trabalhos 

ainda na graduação. Fiquei um pouco menos nervosa nesta entrevista do que nas 

anteriores por estar mais próxima desta metodologia de pesquisa, a História Oral, por 

meio de duas entrevistas já realizadas. Hoje conversei com a Regina pouco antes da 

abertura do evento e confirmamos a entrevista para amanhã às 14 horas.  

 

26 de outubro de 2019. Agumas impressões. Dirigi-me até o hotel que 

Regina estava hospedada, toquei o interfone e ela me atendeu. Sentamo-nos e expliquei 

a ela a pesquisa. Entreguei a ela os cartões, mas as letras estavam muito pequenas para 

que Regina pudesse enxergar. Propus, então, que eu fizesse a leitura dos temas e ela 

falasse sobre eles conforme desejasse. Assim, as minhas intervenções aconteceram 

dessa forma: realizando a leitura dos cartões e fazendo perguntas sobre algumas coisas 

que eu não entendia ou que eu desejasse que ela falasse um pouco mais sobre. Por esse 

motivo, essa foi a entrevista que eu mais interagi com a entrevistada. Regina é uma 

pessoa muito engraçada, e era inevitável rir de algumas coisas que ela me contava ou de 

alguns comentários que ela fazia. Encantei-me diversas vezes pela riqueza de leituras 

que Regina possuía desde pequena. Nossa conversa durou cerca de uma hora e meia. 
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28 de agosto de 2020. Regina Luzia Corio de Buriasco 
Eu sou professora de matemática há cinquenta anos. Já trabalhei no Ensino 

Fundamental II, no Ensino Médio, no Ensino Superior e coordenei um projeto por 

alguns anos no Ensino Fundamental I. Então, vamos começar. Meu avô materno era 

calabrês e a minha avó da Galícia. Não sei onde se conheceram. O meu avô paterno veio 

da Itália e a minha avó já morava aqui no Brasil, e foi aqui que eles se conheceram, mas 

ela também era de descendência italiana. Eles tiveram sete filhos. Acho que meu pai foi 

o segundo filho... Isso, tia Tereza e depois meu pai. Meu pai trabalhava com fazendas, 

principalmente de café, como fiscal, e depois trabalhou na Companhia de Terras Norte 

do Paraná294 e participou da fundação de algumas cidades. Com isso ele comprou uma 

extensão de terra em Arapongas-PR295 e montou um sítio lá. Aí, ele se casou com a 

minha mãe, não sei onde eles se conheceram, e demoraram 16 anos para me ter como 

filha, eu não tenho irmãos, sou filha única.  

Minha mãe pelo que eu soube teve alguns abortos espontâneos, porque ela tinha 

uma doença que dizem que era leucemia, mas eu não sei te dizer na verdade. É muito 

distante para mim, até porque ela morreu dois dias antes de eu fazer um ano. Eu não 

tenho memórias dela. Aí, para nascer, como a gente morava em Arapongas e ela teve 

uma gravidez difícil, já tendo o problema da doença, meu pai, minha mãe e eu fomos 

para São Paulo (capital) ficar na casa dos meus avós, pais dela. E eu nasci aqui296 em 

São Paulo-SP, na maternidade Matarazzo297, no bairro Belo Vista, por conta dessa 

gravidez de risco, e fiquei aqui se eu não me engano até os três ou quatro meses, e então 

voltamos para Arapongas.  

 
294 A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP) é derivada da antiga Parana Plantations, uma 

empresa de capital britânico à qual foi concedida o direito de parcelamento e venda de terras sobre uma 

extensa região que vai de Jataizinho à Umuarama. Em troca, esta companhia deveria prolongar a estrada 

de ferro ao longo desta área. A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP) é derivada da antiga 

Parana Plantations, uma empresa de capital britânico à qual foi concedida o direito de parcelamento e 

venda de terras sobre uma extensa região que vai de Jataizinho à Umuarama. Em troca, esta companhia 

deveria prolongar a estrada de ferro ao longo desta área. Foi fundada em 1924 no Paraná um grupo de 

empresários ingleses chefiados por Lord Lovat, um barão. 
295 Arapongas dista cerca de 460 km de Curitiba. 
296 A entrevista foi realizada na cidade de São Paulo enquanto acontecia o XXIII EBRAPEM – Encontro 

Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática. Por essa razão, ao longo do texto, 

Regina refere-se à cidade como o local em que ela está.  
297 Hospital Umberto I também conhecido pelos nomes Hospital e Maternidade Umberto I, Antigo 

Hospital Matarazzo ou Hospital Matarazzo, foi um hospital construído em 1904 por Francesco Matarazzo 

na cidade de São Paulo. 



119 
 

Antes mesmo de eu fazer um ano, dois dias antes, ela faleceu. Então, eu vivi 

com o meu pai num sítio de café durante doze anos e, quando eu tinha doze anos, meu 

pai faleceu também. Foram duas rupturas até agora, da minha mãe e do meu pai. Como 

minha mãe e meu pai não tiveram filhos nesses 16 anos que eles ficaram casados até eu 

nascer, eles criaram alguns sobrinhos, e um desses sobrinhos meu pai nomeou meu 

tutor, porque meu pai fez uma cirurgia bastante séria e ele tinha problemas cardíacos e 

problemas pulmonares, então, ele já deixou indicado, caso ele falecesse, quem seria meu 

tutor. 

Então, esse meu primo, filho de uma das irmãs do meu pai, de trinta e poucos 

anos passou a ser meu tutor a partir da morte do meu pai quando eu tinha doze anos. 

Dos meus nove até os doze anos eu estudei em um colégio Interno. Eu fiz o primeiro e 

segundo anos em Arapongas mesmo, em uma escola confessional, escola Nossa 

Senhora Mãe do Divino Amor298, era de irmãs, e depois eu fui interna no Colégio 

Imaculada Conceição de Jacarezinho299, também de freiras, e estudei lá durante o 

terceiro, quarto e quinto anos. Então, meu pai morreu.  

Aí, eu fui estudar em Rolândia-PR300, porque meu primo morava lá. Mas eu não 

gostei de ter estudado lá, eu sentia muita falta do meu pai, então, ele resolveu me 

colocar no mesmo Colégio Interno que antes, porque era um lugar que me era familiar. 

Então, fiz sexta série em Rolândia e voltei para fazer sétima e oitava no colégio interno. 

Como eu não queria fazer o curso Normal, porque em termos de Ensino Médio era só o 

que tinha lá, eu fui transferida para São Paulo em um Colégio Estadual, porque meu 

primo, que era funcionário do Banco do Brasil, foi transferido para São Paulo, então 

veio, ele, esposa (também a mãe da minha prima), filhos e eu morarmos todos aqui. Eu 

não quis fazer o Normal porque eu queria estudar matemática. Aí, vim para São Paulo e 

fiz Científico aqui, no Colégio Estadual Alexandre de Gusmão301. Fiz Faculdade na 

Fundação Santo André302, que na época era uma fundação municipal e o prefeito 

resolveu implementar a instituição, até para alavancar a carreira política dele. E aí, 

chamou alguns professores de algumas áreas para montar um curso, não só de 

 
298 Hoje se chama Escola Bom Jesus Mãe do Divino Amor e oferece turmas da Educação Infantil ao 

Ensino Médio.  
299 Jacarezinho dista cerca de 385 km de Curitiba. 
300 Rolândia dista cerca de 400 km de Curitiba. 
301 Alexandre de Gusmão é uma Escola Estadual pública destinada para o Ensino Médio localizada na 

cidade de São Paulo. 
302 Fundação Santo André é uma instituição de ensino superior e básico. É a primeira instituição de ensino 

superior de Santo André, marcando a interiorização desse tipo de ensino para além da capital paulista. 

Está vinculada à Prefeitura de Santo André, responsável pela manutenção da instituição. 
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Matemática, alguns outros também. Então, montaram o de Matemática e alguns 

professores da USP303 foram chamados.  

Quando eu fiz o vestibular eu passei na PUC304, na USP, e eu fui conversar com 

um professor que dava aula lá na PUC, e ele me disse: “Olha, o curso de lá da FSA305 é 

novo, não tem reconhecimento ainda, mas é um curso que a gente fez como a menina 

dos olhos. Então, se você gosta de matemática, aconselho você a fazer lá”. E foi uma 

ótima coisa, porque em 1968, quando eu entrei, em seguida eles compraram um 

computador e fizeram uma construção própria para “o” computador, que ocupava uma 

sala enorme. Era um computador de perfurar cartão306, e foi financiado por algumas 

empresas para as quais, em troca, a gente fazia folha de pagamento, coisas desse tipo. 

Bom, isso é a história do computador que eu fiquei sabendo... Mas como era época da 

ditadura307 a gente não tinha muito acesso a essas informações. Essas coisas não eram 

assim tão claras.  

Aí, fiz o curso de Licenciatura em Matemática lá, terminei em 1972. Nesse 

mesmo ano me casei e, em 1974, teve um concurso na UEL308 para professores e eu e           

meu marido fomos para lá – na época, ele também era da Matemática. Fizemos o 

concurso, passamos e nos mudamos para Londrina309. Estou até hoje lá, não estou mais 

casada, mas ele também está lá até hoje, casado novamente e professor aposentado da 

UEL. Bom, fiquei como professora lá e depois, em 1976, por questões políticas fui 

mandada embora da universidade, fui despedida, e voltei em 1982. Fui demitida por 

questões de políticas de departamento, na verdade eu não sei te dizer bem, houve uma 

confusão... Eu tive uma discussão com um professor que era chefe de departamento, 

mas que não tinha motivo nem conotação política, e havia mais dois professores que 

 
303 Universidade de São Paulo. 
304 Pontifícia Universidade Católica. 
305 Fundação Santo André. 
306 Nos primeiros computadores, que eram máquinas enormes e muito complicadas de serem utilizadas, os 

cartões perfurados eram o meio de incluir dados e comandos nas máquinas.  
307A ditadura militar (1964-1985) foi despontada por meio de um golpe de Estado que ocorreu no dia de 

31 de março de 1964. O golpe de 64 contra a democracia foi desencadeado, principalmente, pelo suposto 

golpismo de João Goulart com um “golpe comunista”. Fico (2004) nos diz, baseado em evidências 

empíricas, que a tortura e o extermínio foram oficializados como práticas autorizadas de repressão pelos 

oficiais-generais e até mesmo pelos generais-presidentes. “A partir de 1964, gestou-se um projeto 

repressivo global, fundamentado na perspectiva da “utopia autoritária”, segundo a qual seria possível 

eliminar o comunismo, a “subversão”, a corrupção etc. que impediriam a caminhada do Brasil rumo ao 

seu destino de “país do futuro” (FICO, 2004, p.37). A ditadura durou 21 anos. Para um balanço 

historiográfico a respeito do golpe de 1964 e da ditadura, ver: FICO, Carlos. Versões e controvérsias 

sobre 1964 e a ditadura militar. In: Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 24, n. 47, p. 29-60, jul. 

2004. 
308 Universidade Estadual de Londrina. 
309 Londrina dista cerca de 390 km de Curitiba. 
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trabalhavam lá também e que faziam parte do sindicato. Nessa época eu ainda não 

trabalhava diretamente com sindicato, mas ele mandou os três embora, os dois 

professores e eu. Como eu disse para você, era época da ditadura. As coisas não eram 

tão claras. 

Então, eu não sei dizer para você se foi política externa à universidade ou se foi 

política interna da universidade. Então, eu fiquei fora da universidade de 1978 a 1982. 

Nesse período eu trabalhei no Colégio Marista310 de Londrina e no que chamavam, na 

época, Centro de Estudos Superiores de Londrina que hoje é a UniFil311. E em 1982, eu 

retornei para universidade, fiz concurso. Na verdade, eu não fiz concurso dessa vez... Eu 

não me lembro. Porque eu tinha feito um concurso nesse meio tempo lá, aí eles 

chamaram o primeiro colocado, o segundo, o quinto e um que não fez concurso. Vamos 

deixar esse que não fez concurso de fora [risos]... Mas também não tenho grandes 

provas... Não posso falar uma coisa dessas sem provas, mas enfim. E aí, eu não sei se 

depois eles me chamaram porque eu tinha passado em terceiro lugar ou se eu entrei 

como professora temporária e fui regularizada... E estou lá até agora.  

 

________________*________________ 

 

Eu tenho uma casa muito simples, eu não tenho essa ambição de morar numa 

casa grande, essas coisas assim. Eu moro numa casa que tem um espaço bom, para as 

minhas coisas, um apartamento pequeno. E a minha rotina sempre foi muito preenchida, 

sempre gostei muito de estudar. Estudar para mim é quase um hobby312. Em 1983 eu 

prestei seleção para a primeira turma do mestrado, no Programa de Pós-graduação em 

Educação Matemática da Unesp, em Rio Claro-SP313, e passei. De 1984 a 1987 eu 

 
310 Fundado em 1817 por Marcelino Champagnat no vilarejo de La Valla, na França, o Instituto dos 

Irmãos Maristas se dedica à educação de crianças e jovens com a missão declarada de “formar bons 

cristãos e virtuosos cidadãos”. Desde então, o Instituto Marista foi fundado em diferentes partes do 

mundo, inclusive em vários lugares do Brasil. Em Londrina, a instituição foi fundada em 1955 pelos 

irmãos Maristas.  
311 Criada em 1972, na época como Centro de Estudos Superiores de Londrina (Cesulon), passou à 

categoria de Centro Universitário Filadélfia em julho de 2001. Oferece as modalidades de ensino 

presencial e a distância em cursos de Graduação, Pós-graduação, Tecnológicos e Ensino Técnico 

Profissionalizante. O Centro Universitário Filadélfia (UniFil) é uma instituição de ensino superior 

particular e confessional do Brasil. Possui sede em Londrina. A universidade é mantida pelo Instituto 

Filadélfia de Londrina, uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de finalidade 

educacional e filantrópica. 
312 Passatempo. 
313 “O Curso de Pós-Graduação em Educação Matemática iniciou suas atividades em 1984 com o 

Mestrado, implantando o Doutorado em 1993. Seu objetivo é a formação de docentes e pesquisadores em 
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morei em Rio Claro para fazer o curso, pois o mestrado na época era de quatro anos. 

Então, eu fui aluna da primeira turma do primeiro mestrado em Educação Matemática 

do país, orientada pelo prof Ubiratan D’Ambrosio314. 

Você veja que eu entrei em 1974 como professora do Ensino Superior, e depois 

eu nem estava na UEL, mas em uma faculdade particular. Fui fazer o mestrado só em 

1983.  Comecei o curso em Educação Matemática em 1984, porque primeiro, em 1983, 

eu fiz quatro disciplinas do mestrado em Matemática315 e, então, vi que não era bem 

aquilo que eu queria, mas esperei um pouco para ver se surgia alguma coisa mais ligada 

ao ensino – na época a gente nem pensava em falar Educação Matemática, era ensino. E 

aí saiu o mestrado em Rio Claro e eu fui. O que me moveu bastante nesse período foi 

que um dos professores da Unicamp316, que foi ministrar a disciplina desse mestrado em 

Matemática Pura em Londrina, que era o Rodney Bassanezi317, me apresentou o projeto 

do Ubiratan na Unicamp, chamado “Projeto de Novos Materiais no Ensino de 

Matemática”, financiado pelo MEC318, e o Rodney gostou muito do meu jeito de dar 

aula e falou com o Ubiratan: “Devíamos chamar a Regina para participar” e, então, eu 

fui.  

Comecei a participar da elaboração da terceira parte do material. A primeira 

parte era a respeito de Geometria, e ficou intitulada Geometria Experimental, a segunda 

parte chamava-se Iniciação à Matemática e era um material para crianças da primeira e 

segunda série do primário, o que agora seria o segundo e terceiro anos. E eu entrei na 

fase em que estavam escrevendo o material de terceira e quarta série do primário, o que 

agora seria o quarto e quinto anos do Ensino Fundamental I. Então, eu ia uma vez por 

 
diversas especialidades da Educação Matemática”.  Esse foi o primeiro curso de pós-graduação em 

Educação Matemática da América Latina. Rio Claro dista cerca de 180 km de São Paulo. 
314 Ubiratan D’Ambrosio é Professor Credenciado dos Programas de Pós-Graduação em História da 

Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Educação Faculdade de Educação/FE da 

Universidade de São Paulo/USP e em Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas/IGCE da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/UNESP-Rio Claro. 
315 Mestrado em Matemática oferecido por professores da UNICAMP na UEL. 
316 Universidade Estadual de Campinas. 
317 Rodney Carlos Bassanezi trabalhou no IMECC - Unicamp de 1969 a 2001 quando passou a ser 

pesquisador voluntário nessa universidade, permanecendo até 2006. A partir de 2007 trabalha na 

Universidade Federal do ABC onde foi o primeiro coordenador do programa de pós-graduação do 

CMCC. 
318 Projeto financiado e coordenado por um setor do Ministério da Educação chamado PREMEM – 

Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio, em que foi coordenado na Unicamp por Ubiratan 

D’Ambrosio. Ele e sua equipe foram incumbidos de desenvolver novos materiais e foram abordadas três 

linhas de pesquisas: geometria (que ficou chamada de geometria experimental), funções e equações. Para 

maiores informações sobre, ver: BAPTISTA, Ana Maria Haddad (Org.). Ubiratan D'Ambrosio: Memórias 

Esparsas em Movimentos. 152 p. São Paulo: BT Acadêmica, Março 2020. 
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mês, às vezes duas vezes, às vezes nas férias, e ficava na casa da Marineusa Gazzetta319, 

que trabalhava nesse projeto também, e depois foi minha colega da primeira turma do 

Mestrado em Rio Claro, e nós construímos esse material. E eu gostei muito de trabalhar 

com isso.  

E aí, nesse meio de tempo, o Ubiratan coordenava um mestrado na Unicamp, um 

Mestrado Interamericano320, mas eu não tinha como vir, porque não tinha bolsa e não 

era possível, porque eu não conseguiria sair da universidade. E aí, eu dei muitos cursos, 

em tudo quanto é lugar, muitos cursos para professores e isso sempre me motivava 

muito, as perguntas que os professores faziam, as vontades de saber as coisas, essa coisa 

talvez tenha sido um motivo para eu querer continuar estudando. Fora esse meu 

interesse em estudar sempre, sempre e sempre.  

Uma figura muito marcante dessa questão dos estudos foi meu pai. Meu pai 

fazia coisas do arco da velha321. Ele tinha estudado até o terceiro ano primário, mas, por 

exemplo, uma vez ele fez para mim um aviãozinho de madeira que eu entrava dentro e 

pedalava e o aviãozinho andava, não voava, mas andava! [risos]. Fez um balanço, 

daqueles que a gente encontra em parques de diversão, que era um “T” e nas pontas do 

“T” tem um banquinho preso numa corrente, e essas coisas me surpreendiam bastante. 

Outra coisa que eu ficava surpresa: ele comprava as vacinas que tinham que dar nas 

criações na fazenda e ele mesmo aplicava, ele tinha um registro das vacinas e eu 

perguntava toda vez: “Mas como é que o senhor sabe fazer isso?”, e ele dizia: “Está nos 

livros, é só ler que está lá”. Então, o livro para mim virou uma fonte mágica, tudo estava 

no livro.  

Por isso eu lia muito desde pequena, aprendi a ler muito cedo. Quando meu pai 

me matriculou na primeira série, ele falou assim para freira: “Eu trouxe para ela 

aprender a escrever, porque ler ela já sabe”. E a freira falou: “Mas como é que ela sabe 

ler e não sabe escrever?”. E ele disse a ela: “Ah, isso é a senhora que tem que saber. Eu 

não sei. Dê uma coisa para ela ler para senhora ver, que ela vai ler direitinho”. E eu lia. 

 
319 Marineusa Gazzetta atualmente é professora da Universidade Metodista de Piracicaba e professora e 

assessora de curso da Universidade do Estado de Mato Grosso.  
320 Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática na UNICAMP, em convênio com a 

OEA/Organização dos Estados Americanos e o Ministério de Educação do Brasil. Ubiratan D'Ambrósio 

foi diretor entre os anos de 1975 e 1980. 
321 A expressão refere-se ao “arco da velha aliança” bíblico, simbolizado pelo arco-íris. Conforme o livro 

do Gênesis, logo após o Dilúvio, Deus propôs a Noé uma aliança entre Ele e os homens, simbolizada por 

um arco-íris que surgiu no céu. Por isso, a expressão “do arco da velha” não quer dizer, originalmente, 

que algo é antigo, mas que é fantástico, incrível. 
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Mas eu lia demais da conta, por exemplo... Eu lia romances de capa e espada322, eu 

tinha oito, nove anos, A Marca do Zorro323 eu me lembro, muito bem, eu era muito 

menina. Quando eu tinha doze que eu me mudei para casa do meu tutor, eu li um livro 

assim grosso [representando com os dedos das mãos]  que se chamava Deuses, Túmulos 

e Sábios324, e eu fiquei encantada com aquilo, essa coisa da arqueologia sempre me 

interessou bastante, e eu lia aquelas coisas dos deuses, esses mitos, com treze, quatorze, 

quinze anos, eu lia algumas tragédias gregas, contos de Shakespeare325, eu sempre fui 

voraz para ler tudo, eu lia muito.  

Então, meu pai comprava livros de criança na época que eram assim, cento e 

tantas páginas, duzentas páginas, e eu lia... Eu tenho muitos deles ainda. Meu pai 

comprava, por exemplo, uma coleção que chama Os Mais Belos Contos, então, tem 

assim, Os mais Belos Contos de Fada da Rússia, Os Mais Belos Contos de Fadas da 

Inglaterra, e assim ia, eu lia tudo. Meu pai também tinha uma coleção que ele comprava 

para ele que era Caçando e Pescando por todo o Brasil326, eu também li tudo [risos]. Eu 

lia coisas que olha... Meu pai nunca falou para mim: “Essa leitura não é para você”. Ele 

nunca, digamos, cercou minha leitura. E ele só falava: “Se não entender alguma coisa, 

você me pergunta”. Eu sempre fui uma leitora voraz, até hoje. Ler sempre me fascinou. 

Eu me lembro de que na escola a gente fazia concurso de leitura. Quando eu nasci, meu 

pai já tinha certa idade, ele já tinha quarenta e nove para cinquenta anos, já tinha 

problemas cardíacos, então ele tomava muitos remédios. E aí, eu pegava a bula dos 

remédios dele e a gente na escola fazia concurso para ver quem lia aqueles nomes, sem 

engasgar [risos]... Bobeiras. Até bula de remédio eu lia.  

Bom, então, tenho muitas figuras que me marcaram bastante. A minha 

professora de quarto ano, que se chamava Regina também, era uma pessoa fantástica. 

Eu já estava no Colégio Interno e, às vezes, ela levava a gente na casa dela e lá sempre 

 
322 Gênero dramático de costumes, em geral escrito em prosa, com enredos baseados em romances 

idealizados e desenganos amorosos. Surgidos na Espanha no século XVII, os dramas e comédias de capa 

e espada tomaram esse nome em referência aos dois elementos que caracterizavam o traje de passeio de 

estudantes, soldados e cavaleiros, categorias a que pertenciam os heróis dessa literatura. 
323 Romance do escritor americano Johnston McCulley, trata-se da primeira aparição do lendário 

personagem Zorro.  
324 O Romance da Arqueologia é um livro popular do escritor alemão C. W. Ceram sobre a história da 

arqueologia. Publicado pela primeira vez em 1949, o livro introduz o leitor leigo em arqueologia a 

assuntos sobre a origem e desenvolvimento da arqueologia. 
325 William Shakespeare foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor do idioma 

inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. 
326 Caçando e Pescando Por Todo o Brasil é uma série de livros escritos por Francisco Carvalho de Barros 

Júnior, patrono da cadeira n° 16 da Academia Jundiaiense de Letras, que é um relato de viagens pelo 

Brasil na primeira metade do século XX, descrevendo diversos aspectos das regiões visitadas (entre 

outros botânica, animais e populações caboclas e indígenas). 
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estava tocando ópera. Sempre. Então, aquilo me marcou bastante. Eu gostava de 

algumas, outras não, mas a música ambiente era essa. E os livros eu ficava vendo os 

nomes na prateleira dela, aí eu perguntava para ela, curiosa: “O que é isso aqui? Esse 

livro aqui? Voltaire327 [falando como se lê]?” Que na verdade era Voltaire [pronúncia 

correta]. Então, tinham filósofos, autores reconhecidos, clássicos... A Dona Regina me 

influenciou bastante na continuidade da leitura. Depois, o primeiro professor que me 

influenciou bastante foi um professor de Língua Portuguesa do primeiro ano do 

Científico.  

Quanto eu entrei no Científico, o professor de Língua Portuguesa que se 

chamava Artur, no Alexandre Gusmão daqui de São Paulo, ele não se conformava de 

jeito nenhum que na proposta curricular do Científico não se estudasse literatura. Não 

tinha mais aquela disciplina que você ficava lendo, como no Ginásio. E eu li muitos 

autores no Ginásio, José de Alencar328, Machado de Assis329 etc. Aí, a gente tinha 

menos aulas de Português no Científico do que de Matemática, Física e Química. E ele 

achava isso um absurdo. Então, ele achou um jeito de fazer a gente ler. E hoje eu fico 

pensando, meu Deus do céu, eu ia fazer 15 anos eu acho, ele foi um homem de visão. 

Ele achava que a gente tinha que ler pelo menos um clássico e ele escolheu Os 

Lusíadas330. Ele falou assim: “Como vocês são do Científico, eu vou distribuir as 

ciências”.  

Pro meu grupo caiu Astronomia, para outro caiu Morfologia, e para outro caiu 

outra coisa... Entendeu? Essas coisas. E aí, o que a gente tinha que fazer... Tínhamos 

que ler certa edição de Os Lusíadas, que ele determinava qual edição era... E aí a gente 

tinha que procurar tudo que dizia respeito à astronomia nessa edição. Foi o primeiro 

inventário que eu fiz na minha vida. Então, tudo o que dizia respeito à Astronomia a 

gente tinha que retirar do livro. E depois a gente tinha que reunir o grupo e tínhamos 

que analisar. As análises eram assim, por exemplo: daquilo que ele estava falando no 

livro, por exemplo, estava falando do sol, aquilo que estava escrito do sol no romance, 

 
327 François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo Voltaire, foi um escritor, ensaísta, deísta e 

filósofo iluminista francês. 
328 José Martiniano de Alencar foi um escritor e político brasileiro. É notável como escritor por ter sido o 

fundador do romance de temática nacional, e por ser o patrono da cadeira fundada por Machado de Assis 

na Academia Brasileira de Letras. 
329 Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, 

estudiosos, escritores e leitores um dos maiores senão o maior nome da literatura do Brasil. 
330 Os Lusíadas é uma obra de poesia épica do escritor português Luís Vaz de Camões, considerada a 

"epopeia portuguesa por excelência". Provavelmente concluída em 1556, foi publicada pela primeira vez 

em 1572 no período literário do Humanismo. 



126 
 

era o conhecimento da época ou era fantasia do autor? Era ficção? E, nossa! Deu um 

trabalho danado para gente fazer isso, a gente não tinha ideia nenhuma de como era, 

entendeu? Ave Maria! 

Mas hoje eu fico pensando que ele era um homem de visão. Porque hoje eu digo 

para os meus alunos que todos têm que ler uma tragédia grega, pelo menos um clássico, 

um conto de Shakespeare, nossa, a leitura é tão importante. Então, ele também me 

marcou muito por conta dessa atitude dele, essa estratégia que ele usou para obrigar a 

gente a pelo menos ler um clássico. No colegial eu tive bons professores, mas assim, 

uma influência direta, direta, não exatamente, até porque eu já estava decidida a fazer 

Matemática. Eu sempre gostei muito de Matemática, mas eu gosto muito de muitas 

coisas. Eu gosto muito de História, de Língua Portuguesa, entendeu? Eu não gosto 

muito de Química, de Física mais ou menos.  

Mas, o que acontece é o seguinte, eu tinha muitos amigos e amigas que eu 

gostava muito e que iam muito mal em Matemática. E meu raciocínio era assim: eles 

são gente fantástica, são inteligentes e a matemática é maravilhosa, então, tem alguma 

coisa errada no caminho. E aí, eu quis estudar para ver o que está errado nesse meio do 

caminho. E era uma coisa que eu me saía sempre muito bem, a gente não pode esquecer 

que toda coisa que você estuda e se sai bem te dá um quentinho no coração, e todo 

mundo quer ter quentinho no coração, não é? Minhas notas eram sempre muito boas.  

Bom, então, eu fiz a Licenciatura em Matemática, depois fiz o mestrado em 

Educação Matemática e o doutorado em Educação. Ambos na Unesp331. Fiz doutorado 

em Educação e não em Educação Matemática porque eu não consegui licença, e aí eu 

não tinha condições de ficar em Rio Claro, porque eu tinha que trabalhar. Então, eu fiz 

em Educação na Unesp de Marília332. Não morei em Marília, eu ia e vinha de Londrina, 

exatamente porque eu não tinha licença. Ah, na faculdade foi tudo muito tranquilo igual 

eu falei para você. Eu reprovei numa única matéria. Eu não acho que tenha sido por 

conta de uma dificuldade, mas é que eu sou muito boca dura, não é? E eu cometo muito 

sincericídio! [risos]. 

Então, quando a gente estava na faculdade, a gente tinha Física Prática e Física 

Teórica. E para a Física Prática nós tínhamos um maravilhoso laboratório, só para você 

ter uma ideia, nessa época nós tínhamos carrinho sem fricção quase, tínhamos lentes 

para fazer trabalho, nossa, um material de primeira no Laboratório de Física. E aí, eu 

 
331 Universidade Estadual Paulista. 
332 Marília dista cerca de 440 km de São Paulo. 
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falei duas coisas para o meu professor e ele não gostou. A gente estudava um livro que 

chamava PSSC333, que tinha o livro do professor e do aluno, que foi criado por um 

grupo nos Estados Unidos e ele propunha experimentos para fazer. Ele funcionava 

assim: você chegava, tinha o seu experimento no seu escaninho do laboratório que você 

pegava e estava lá dito qual é o experimento, você fazia, e o professor só 

supervisionava, e você e seu grupo faziam o relatório do experimento, e colocavam lá 

no escaninho novamente. Ele corrigia, se ele achasse que estava bom, ele punha outro 

experimento, se ele achasse que não estava ele deixava o mesmo. Então, você tinha que 

ir ao laboratório numa hora alternativa e aí você escolhia: ou você repetia o experimento 

que não ficou bom na aula em um horário alternativo que não tivesse aula no 

laboratório, ou trocava o experimento.  

  E ele só fazia perguntas, mas as perguntas que ele fazia depois para gente eram 

só as perguntas que estavam no livro do professor. E a gente descobriu esse livro do 

professor. Aí, um dia eu não vi que ele estava atrás na escada, que ele estava subindo, e 

eu falei para um colega: “Ixi, se o Júlio334 perder o livro do professor a gente não vai 

saber se a gente acertou as questões ou não” [risos]. Aí, o que eu ia falar, não é? Eu 

tinha falado e ele tinha escutado. Pedir desculpas seria muita cara de pau da minha 

parte. Deixei para lá. E depois teve uma coisa que foi assim, tinha uma foto nesse livro 

que era a imagem de uma paisagem perfeitamente refletida na água. E ele colocou numa 

prova para gente dizer se a imagem posta estava direita ou invertida. E na turma da 

noite ele também colocou essa questão e eu tinha um amigo que estudava a noite. E aí, 

eu não lembro quem respondeu o que, mas eu sei que eu respondi que estava invertida e 

meu amigo que estava direita, ou vice-versa, e ele deu errado para os dois. 

E eu fui perguntar para ele: “Professor, mas o senhor deu essa questão a noite, 

não é?”. E ele falou, “E daí?”, “Bom, e daí que fulano colocou que estava direita e o 

senhor disse que está incorreto, eu coloquei que está invertido o senhor disse que tá 

errado também, então qual é que tá certo?”, eu perguntei a ele... Só que eu fiz isso na 

frente de todo mundo! Então, quando eu reprovei em Física Experimental, o professor 

de Física Teórica chegou a mim e falou: “Regina. Qual é a tua? Reprovar em 

laboratório? Nossa, mas suas notas são tão boas, como é que você reprova?”. E eu falei: 

 
333 PSSC. Física: parte I. Editora: Universidade de Brasília. Edição preliminar, 1963.  O Physical Science 

Study Committee (em português, Comitê de Estudo de Ciências Físicas) foi inaugurado no Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts em 1956 com o objetivo de avaliar a educação introdutória a física. O 

comitê produziu importantes livros didáticos e outros materiais para laboratórios. 
334 Nome fictício.  
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“Ah professor, eu também não entendi”. E eu tinha umas notas boas e tinha umas lá 

embaixo, entendeu? E eu não sei se eu fui mesmo tão mal nos experimentos, não sei 

dizer. Devo ter ido mal mesmo [risos]. Mas reprovei só uma vez em Física, a minha 

única reprovação. E tive que fazer de novo com esse mesmo professor.  

Então, eu saí da graduação em 1972, em 1974 entrei na UEL e em 1983 eu 

passei na seleção do mestrado, em 1984 eu fui para Rio Claro morar lá, em 1988, 

Quarta-Feira de Cinzas, eu defendi o mestrado, depois eu voltei para Londrina. Eu tive 

afastamento para cursar o mestrado, mas para isso, tive de aceitar ter meu salário 

reduzido pela metade, porque para justificar a redução no salário, reduziram também 

minha jornada de trabalho de 44 para 24 horas. E em 1995, não... Isso, 1995 eu passei 

na seleção do doutorado, aí eu fui fazer o doutorado e defendi minha tese em 1999. A 

minha época do mestrado foi maravilhosa. Melhor época de estudo da minha vida. 

Porque eu tinha uns professores, assim, de cair o queixo. Por exemplo, o Dr. Mário 

Tourasse335. O Dr. Mario Tourasse é um exemplo para mim de ser humano, se existem 

essas coisas de seres iluminados, ele com certeza era um ser iluminado. Porque ele era 

muito fantástico, então eu assisti todas as disciplinas que ele deu, ainda que não 

matriculada, porque eu já tinha feito, e ele dizia assim: “Regina, mas de novo?”. E eu 

dizia, “De novo, enquanto eu estiver aqui eu vou assistir”. Maravilhoso.  

Ubiratan não tem nem o que eu falar também, não é? Fantástico. Também assisti 

a disciplina que ele deu de Tendências em Educação Matemática todas as vezes que ele 

ofereceu. Maria Bicudo336 também me ensinou muito, era professora de Filosofia, 

também foi muito interessante trabalhar com ela. Nós éramos dez alunos da primeira 

turma, muito ligados, Marcelo Borba337 fazia parte, Claudia Vianna338 fazia parte, o 

Imenes339 fazia parte, Marineusa Gazzetta... Então, era um grupo muito unido, muito 

colaborativo, sabe? E essa época eu não tinha computador, não tinha internet, então, às 

 
335  Mario Tourasse Teixeira foi um educador precursor do movimento de Educação Matemática que teve 

origem em Rio Claro-SP. Para saber mais, ver: SOUTO, Romélia Mara Alves. Mario Tourasse Teixeira: 

o homem, o educador, o matemático. 2006. iii, 151 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, 

Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2006. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/102137>. 
336 Maria Aparecida Viggiani Bicudo é Livre-docente em Filosofia da Educação, UNESP-Araraquara 

(1978). Professora titular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1988). 
337 Marcelo de Carvalho Borba é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da 

UNESP, Rio Claro, SP, coordenador do Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação 

Matemática (GPIMEM) e coordenador da Área de Pós-Graduação em Ensino na CAPES (2018-2022). 
338 Claudia Coelho de Segadas Vianna atualmente é professor associado da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. 
339 Luiz Marcio Pereira Imenes é mestre em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (1989) e é autor de livros didáticos. Criou o primeiro curso de formação de 

professores a distância, pela FUNBEC – Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de 

Ciências. 
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vezes eu ia para uma biblioteca da Unicamp procurar um negócio, mas achava outro, já 

tirava uma cópia e pensava: “Ah, isso aqui pode servir para fulano”. Foi uma época 

maravilhosa. Foi ótimo morar lá em Rio Claro.  

E nessa época meu filho estava com seis anos. Eu tinha recém me separado do 

meu marido. E fui para lá e fui com meu filho, para ele também foi muito legal. Ele teve 

chance de brincar na rua, porque em Londrina a gente já morava na época em um 

apartamento, e lá em Rio Claro, quando nos mudamos para lá, eu morava na penúltima 

casa da última rua. A minha rua era paralela com a da Unesp, eu morava na Rua 22, no 

bairro Bela Vista. E tinha a minha casa, tinha a do vizinho, e depois já tinha uma rua 

transversal e para lá era um sítio. Tinha plantação de alguma coisa. Então, meu filho 

tinha chance de brincar na rua porque ali só iam os carros das famílias que moravam 

naquela rua, porque não tinha para onde ir, e a criançada vivia na rua. Isso foi uma 

experiência maravilhosa para ele.  

E tivemos muitas experiências boas. Eu não sei se prestou aquela fala340 da 

Atividade Inaugural [risos]. Mas eu vi que estava todo mundo tão tenso, Maria Bicudo, 

Dona Lourdes341, e eu pensei, “Vou amenizar um pouco, contar outras coisas mais 

engraçadas pelo menos”. Gente, mas foi fantástico, eu queria que tivesse filmado. 

Porque eu pisei e segurei o meu filho assim que estava caindo, e fiz isso, e enquanto eu 

fiz isso, meu corpo foi para outro lado, entendeu? Aí, eu coloquei-o em terra firme e eu 

caí. Deve ter sido muito engraçado. Eu ria demais, meu filho apavorado. E eu rindo e 

claro que daí eu rindo não conseguia sair do lago [risos]. Aí Deus do céu, foi divertido. 

Eu ri muito, mas eu tive que ir para casa toda encharcada, eu tive que forrar o carro com 

um monte de coisa. Era uma Belina branca, o banco todo molhado, meu Deus do céu. 

Valeu a pena!  

Bom, então, eu trabalhei nesse projeto que o Ubiratan coordenou, depois eu 

trabalhei nesse projeto que se chamava Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos 

e Meninas de rua342  por oito anos... De 1980, 1981 até... Deixa-me pensar... Foi em 

 
340 Neste momento, Regina estava se referindo à uma fala que ela fez na mesa redonda: “35 anos de 

PPGEM e ainda tem conversa”, que ocorreu na VIII Atividade Inaugural de Inverno do PPGEM – 2019, 

em comemoração aos 35 anos do programa. Para contextualizar, nessa fala, Regina diz que estava ela e 

alguns alunos do programa no Horto Estadual em Rio Claro. Ao ver que seu filho iria cair no lago, ela 

tentou segurá-lo para que ele não caísse.  
341 Lourdes de la Rosa Onuchic atualmente é professora voluntária da Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho. 
342 No início dos anos 80, no Brasil, foram implementadas as chamadas Alternativas de Atendimento de a 

Meninos Rua. Essas novas experiências traziam uma crítica à institucionalização da criança, por meio da 

Fundação Nacional do Bem-estar do Menor (FUNABEM), do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), da Secretaria de Assistência Social (SAS), e da Fundação do Bem-estar do Menor (FEBEM) 
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Londrina... Isso, 1980 até 1988, 1989, por aí. Mais ou menos. Eu tenho uma amiga que 

nessa época foi designada para trabalhar numa casa que atendia meninos e meninas de 

rua... Então, eram meninos e meninas que eram pegos na rua, levados para as chamadas 

casas de passagem. Eles eram recolhidos da rua pela polícia ou por outras pessoas e 

eram levados para lá. E aí, eles procuravam as suas famílias. Se tivesse família, 

conversava e devolvia a criança. Se não encontrasse a família, era encaminhado para 

uma instituição de menores. 

E aí, essa minha amiga trabalhava lá e era e é uma pessoa muito fantástica, e um 

dia ela chegou para mim e falou: “Pelo amor de Deus, não aguento dirigir aquilo dessa 

forma. As crianças são recolhidas e ficam lá de três meses até quase um ano e a gente 

não tem o que oferecer para eles fazerem. Então, é uma meninada que fica brincando, 

ou vai para escola e volta faz tarefa, mas eu queria uma coisa a mais... Você não pensa 

em alguma coisa para fazer?”. Então eu falei: “Ah, vou pensar”. E pensei: “Poxa vida, 

podia trabalhar com eles com oficinas de matemática, de resolução de problemas”, e aí 

fui. E eu não tinha ido para o mestrado ainda, isso foi antes. Então, eu fui trabalhar com 

eles.  Eu levei quatro estagiários meus de outro projeto de extensão e a gente ia 

trabalhar com eles coisas de matemática, mas coisas assim, por exemplo, problemas de 

tomar decisões. Um dos problemas que a gente resolveu foi o problema do banho. Eles 

tinham um problema sério com o banho lá. Porque tinha um horário. E tinha meninos 

que queriam tomar banho mais tarde, porque queriam brincar mais tempo, porque se 

tomava banho ficavam todos sujos de novo e tal. Então, nós, juntos com eles, nos 

juntamos e organizamos o horário de banho. Aí, eles ficaram contentes e obedeceram.  

Então, a gente trabalhava com a matemática, mas nesse tipo de situação. Com 

isso, a gente fez alguns esquemas, por exemplo, quanto tempo demora o banho? 

Tivemos que ter todo um preparo. Então, trabalhávamos com essas coisas. E aí, a Bete 

foi numa reunião de dirigentes, e aí estavam esse pessoal da Secretaria de Assistência 

Social (SAS) do ministério e uma pessoa responsável da UNICEF343, que era o Cesare 

de Florio la Rocca344, estava lá dizendo que estavam montando um projeto, e aí a 

 
nos estados e, por outro lado, também das críticas às formas clássicas, ou tradicionais, que a escola estava 

utilizando na educação de crianças e adolescentes.  
343 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
344 Cesare de Florio la Rocca é ex-representante no Brasil do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e um dos redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ele é considerado o pai da 

arte-educação, uma metodologia de resgate de crianças em situação de risco que as desperta por meio da 

estética. 
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Beth345 me contou, e eles quiseram ir lá e me convidaram para participar do projeto. E 

nesse projeto eles montaram comissões. Tinha Comissão de Educação Alternativa, que 

contava com a assessoria do Paulo Freire346, Comissão de Saúde, Comissão de Direitos, 

algumas comissões assim. E eu entrei na Comissão de Educação Alternativa. 

Então, a comissão de Educação Alternativa dava atendimento aos programas que 

tralhavam com meninos de rua. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente veio visitar o 

programa e eu fui para rua trabalhar com os meninos, trabalhar matemática nas praças, 

essas coisas. Mas a gente na verdade trabalhava muito mais com o educador de rua, 

como a gente chamava, do que com os meninos, mas algumas vezes a gente saía com os 

meninos, também.  

Então, eu fiquei nesse projeto oito anos trabalhando com a questão da 

matemática que chamava Alternativa de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua, que 

foi porque eu conheci Paulo freire347, que também era da mesma Comissão de Educação 

Alternativa. Eu tive a benção de trabalhar algumas vezes com ele. Meu filho o chamava 

de Paulinho, olha que metido! Nossa! Hoje ele vê e fala: “Mãe, sério que era esse 

mesmo?”.  Ele tinha seis anos. Tive esse privilégio realmente. Aí, depois em 1990 eu fui 

nomeada para o Conselho Estadual de Educação do Paraná no qual fiquei por seis anos 

como Conselheira. Eu cheguei nesse cargo porque quando eu trabalhei no Marista, 

trabalhei com um Irmão Marista chamado Teófilo Bacha Filho348 e depois ele saiu da 

congregação e se tornou assessor do Álvaro Dias349. Ele escrevia os discursos, 

assessorava o Álvaro nas questões de educação, também. E aí, ele sugeriu ao Álvaro 

indicar alguém da universidade para o Conselho Estadual de Educação, não era 

obrigatório ser alguém da universidade, mas era o hábito, e aí ele sugeriu meu nome e o 

do reitor da minha universidade na época endossou meu nome e fui indicada, porque era 

indicação do governo.  

 
345 Elizabeth Magnoler Aidar, melhor amiga de Regina.  
346 Para maiores informações, ver: FREIRE, Paulo. Educadores de rua: uma abordagem crítica. 

Alternativas de atendimento aos meninos de rua. UNICEF, julho, 1989. Disponível em: 

<https://nepegeo.paginas.ufsc.br/files/2018/11/Paulo-Freire-Educadores-de-rua-uma-abordagem-

cr%C3%ADtica-Alternativas-de-atendimento-aos-meninos-de-rua.pdf>. 
347 Paulo Reglus Neves Freire foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores 

mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia 

crítica. É também o Patrono da Educação Brasileira. 
348 Teófilo Bacha Filho foi vice-presidente Conselho Estadual de Educação  
349 Álvaro Fernandes Dias é um historiador, professor e político brasileiro. Filiado ao Podemos, exerce 

atualmente o cargo de Senador da República Federativa do Brasil, representando o Estado do Paraná. Á 

época em que a Regina se refere, Álvaro dias era Governador do Estado do Paraná. 
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Esse período foi ótimo, aprendi demais da conta. Foi muito bom mesmo. 

Aprendi muito, participei de câmaras de Ensino Fundamental, Câmara de Ensino 

Superior e Câmara de Legislação e Normas. Participei do reconhecimento de cursos de 

faculdades, da abertura de escolas, reconhecer escolas, e nessas coisas a gente aprende 

muito. E convivi com uma pessoa maravilhosa que foi a professora Maria Dativa de 

Salles Gonçalves350 que é professora aposentada da Universidade Federal do Paraná e 

que era presidente do Movimento pela Escola Pública, era uma pessoa fantástica, e com 

o Teófilo que era um membro do Conselho, um homem maravilhoso, muito 

profissional, inteligentíssimo e aprendi demais com ele.  

E a Beth que eu te falei é uma amiga há quarenta anos, ela que está cuidando da 

minha cachorrinha esses dias que estou aqui em São Paulo, da minha filhota. A Beth é a 

melhor pedagoga que eu já conheci. Ela era pedagoga do Marista quando eu trabalhei lá 

e ela tem uma visão para a frente, fantástica, pena que depois do Marista ela não se 

dedicou mais a trabalhar como coordenadora pedagógica, porque realmente é a melhor 

pedagoga que já conheci, com quem eu já trabalhei. Tem professores que são meus 

amigos da universidade, a Magna Natália Marin Pires351, Márcia Cyrino352, Célia 

Carolino Pires353, que também é muito minha amiga, o Bira354 que é o meu amigo até 

hoje... Nossa, é muita gente. Eu nem sei dizer para você. Eu tenho amigos de todos os 

lados, amigos maravilhosos, não tenho perfil de amigos assim como eu não tenho um 

perfil de homem ideal [risos]... Tem gente que fala, “Aí, o homem para mim tem que ser 

assim”, e eu penso, meu Deus eu sou uma aberração, porque eu nunca tive esse negócio.  

Bom, e no Marista, onde eu trabalhei antes do mestrado, eu fui Coordenadora de 

Matemática do maternal até o terceiro colegial e professora da oitava série, primeiro e 

segundo Colegial. Era muito interessante dar aula lá, porque a proposta era mais 

progressista, uma proposta de vanguarda e claro que eu fui mandada embora (eu e mais 

quinze professoras, incluindo a Beth, da qual já falei) por causa dela, a congregação não 

 
350 Maria Dativa de Salles Gonçalves atualmente é Professora Sênior do PPGEEd da Universidade 

Federal do Paraná. 
351  Magna Natália Marin Pires é professora adjunta do Departamento de Matemática da Universidade 

Estadual de Londrina.  
352 Márcia Cristina de Costa Trindade Cyrino atualmente é bolsista produtividade do CNPq e Professora 

Titular da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Coordenou o PECEM - Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática de agosto/2009 a maio/2013. É uma das 

entrevistadas desta pesquisa. 
353 Célia Maria Carolino Pires (in memorian) foi Professora Titular do Departamento de Matemática da 

PUC/SP, professora da Universidade Cruzeiro do Sul e colaboradora da Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul. 
354Apelido do Ubiratan D’Ambrosio.  
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achou muito interessante [risos], mas foi também uma experiência fascinante porque a 

gente conseguiu fazer um trabalho que valeu a pena.  

O ensino no Colégio Marista era mais ou menos da forma tradicional. A gente é 

que fazia coisas diferentes. Por exemplo, teve um ano em que o tema da Campanha da 

Fraternidade355 era “Repartir o Pão” 356. Então, nós, o professor de Biologia, professor 

de Ciências, eu, começamos a pensar como que a gente podia trabalhar essa questão. 

Então, nós pedimos para os alunos fazerem um levantamento na casa deles dos cinco 

produtos para alimentação que eles consideravam essenciais. Então, demos um tempo 

para eles fazerem esse levantamento. E aí, pedimos para eles verem quantas pessoas 

tinham na família e quanto eles gastavam daquele produto. Por exemplo, arroz, quantos 

kg de arroz são usados por mês? E nesse primeiro levantamento foi interessante, porque 

tinha leite condensado como alimento essencial [risos], requeijão, essencial para a 

alimentação, não é? [risos]. E, assim, carne, por exemplo, tinha carne, mas qual carne? 

E eles diziam: “Mas como assim qual carne?”. É que têm vários tipos de carne, frango, 

porco, boi, de boi tem vários cortes, porco tem vários cortes, então, qual parte? Não é 

tudo o mesmo preço no mercado. E eles não sabiam disso e foram atrás de perguntar 

para mãe, para empregada ou sei lá para quem, porque o Colégio Marista de Londrina é 

de padrão alto, aí eles não sabiam bem, muitas vezes a mãe não sabia quanto gastava, 

era a empregada que informava essas coisas. 

Bom, enquanto isso, o professor de Ciências ia mostrando: “Ah, o leite 

condensando é essencial? Está bom. O que o leite condensado tem daquelas coisas que 

se precisa ingerir todos os dias?” ... Então, fizeram o levantamento, qual deveria ser e 

como é que deveria ser cada uma das três refeições que alguém faz por dia (no mínimo), 

café da manhã, almoço e jantar. E começaram os questionamentos, leite condensado 

tem açúcar, mas não tem nada além. Então, alguns produtos saíram, porque eram coisas 

dispensáveis. E aí a gente buscou o salário-mínimo da época. Então, nós temos o que, 

com esse salário-mínimo, as pessoas têm que se alimentar, manter a moradia etc. 

E então, dissemos a eles que iríamos fazer um cardápio, ver as quantidades de 

comida que têm que comer diariamente e vamos tentar ajudar o professor de Biologia a 

montar um cardápio que seja suficiente para manter uma pessoa viva nas condições 

necessárias, levando em conta o salário-mínimo. E aí você já pode imaginar que foi um 

 
355 A Campanha da Fraternidade é uma campanha realizada anualmente pela Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil no período da Quaresma. 
356 Do ano de 1975. 
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verdadeiro caos! Porque filé mignon não dava para comer todos os dias, porque custa 

caro, entendeu? Tiveram que ir descobrindo outras coisas. Então, quais são os alimentos 

que tem proteínas? Tem que ter todo dia proteína? Ou tem que ter a cada dois dias? O 

que se pode comprar? E aí foi um caos porque teve que chegar até em vísceras muitas 

vezes para comer a proteína, ou em ovo, então, carne todo dia não dava para comer, 

sorvete então, imagina, não é? E aí eles começaram a se ver nessas coisas.  

E foi bem marcante para esses alunos eu acredito, porque eles tiveram que ir 

buscar o preço na sua casa. Por exemplo, são cinco pessoas, contando com os 

funcionários que almoçam lá, vocês gastam quantos kg de arroz por mês? Isso dá por 

dia quanto para cada pessoa? E fizemos esse levantamento com os alunos e depois 

fizemos uma média, então, umas famílias comiam mais arroz, outras comiam menos, 

por exemplo. A gente fez uma média para poder buscar a quantidade, e nos 

questionamos: é essa a quantidade média supre o que é preciso todo dia ou não? Coisas 

desse tipo. A gente levou muitos meses trabalhando com isso. E para a época já era uma 

atividade muito diferenciada. 

E aí, aconteceram alguns “problemas”. Por exemplo, um aluno foi com o pai 

fazendeiro pagar os boias-frias357. Você sabe o que boia-fria, não é? Aí, ele viu o pai 

pagar os funcionários e o menino falou: “Mas pai, você paga só isso? O homem trabalha 

a semana inteira e você paga isso? Ele não consegue comer carne tantas vezes por 

semana, ele não consegue pagar com isso”, e o pai falou: “Não, mas esse é o preço que 

todo mundo paga”, “Mas você acha que o que todo mundo paga está certo?”, o menino 

disse. E isso começou a trazer problemas em casa. “Mãe, você nem sabe o quanto de 

carne que gasta em casa, quanto você paga para empregada?”, comentários desse tipo. 

Os pais vieram reclamar e claro que me mandaram embora. Eu e os outros professores 

envolvidos.  

 ________________*________________ 

 

Ideologias, correntes filosóficas que nortearam é uma coisa complicada para eu 

falar porque, veja, nessa época a minha consciência, o meu pensar, era do que eu tinha 

vivido com meu pai. O meu pai se preocupava que as crianças com sete anos tinham 

que ir para escola, tinham que vacinar, entendeu, meu pai era muito autoritário numas 

coisas que eu acho que ele não deveria ser, mas em outras tinha alguma consistência. 

 
357 Trabalhador rural itinerante que se ocupa em tarefas temporárias sem vínculo empregatício. 
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Por exemplo, se ele entrasse na casa de um trabalhador da fazenda, que era fazenda de 

café, se tivesse toda suja ele ficava bravo, porque casa tem que ser limpa, ele dedetizava 

as casas, então cada um recebia um pedaço de terra para fazer sua horta, tinha que criar 

um porco ou um cabrito, galinha... “Ah, mas meu filho precisa trabalhar”. Meu pai 

dizia, “Não, primeiro ele vai para escola e depois ele trabalha, pode trabalhar meio 

período, mas vai para escola”. E eu lia demais, mas eu dizer para você, assim, que tive 

uma influência de alguma ideologia, não é verdade nessa época. Depois, claro que eu 

fui tendo influências, eu fui lendo mais coisas e fui me interessando a trabalhar com 

Paulo freire, fui estudar mais, fazer o mestrado.  

E nessa época nós tínhamos sido mandados embora do Marista, em 1978, então, 

nós montamos uma pré-escola, que depois acabou tendo primeiro, segundo, terceiro e 

quarto anos. E nós estudávamos bastante Paulo freire, Piaget358... Isso tudo num grupo, 

gente que pensava diferente ou não, era uma coisa muito junta.  

Bom, e para ingressar no mestrado teve uma prova, tinha que dissertar sobre 

algum tema. Acho que o meu caiu geometria, ah, era uma dissertação que envolvia o 

ensino de alguma coisa. Era ligado à Educação Matemática e um conteúdo da 

matemática. Depois teve a entrevista e a Maria Bicudo estava na banca. E depois da 

seleção, quando ingressávamos, tínhamos que selecionar um professor com o qual nos 

identificássemos e perguntar se ele aceitaria orientar nosso trabalho.  

E para eu fazer essa pergunta foi um drama, porque eu tinha vergonha de 

perguntar para o Bira, eu tinha medo de perguntar e ele falar não. E eu queria muito ser 

orientanda dele. Então, quando chegava a aula dele, a gente ia tomar água com 

bolinhas359 lá na Rua 10, na cantina, que era no outro prédio. Aí, eu dizia para o pessoal: 

“Vocês tratam de ir para trás que hoje eu vou pedir, se vocês estiverem perto, eu fico 

com vergonha”. Então, eu ia com o Bira na frente e iam os nove atrás, e ainda assim eu 

não pedia [risos]. E assim foi, uma semana, outra semana, mais uma semana... E o 

pessoal já começava a fazer gozação, “E aí, Regina? Já perguntou?” [risos]. Eles atrás e 

eu com o Bira caminhando na frente. Aí, um dia o Bira virou para mim e disse assim: 

“Ô, Regina, você não quer ser a minha orientanda? Você não vai me pedir não? Não vai 

falar para eu ser seu orientador?”. E eu disse: “Eu vou! Mas eu não tenho coragem”. Ele 

 
358 Jean William Fritz Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, considerado um dos mais 

importantes pensadores do século XX. Defendeu uma abordagem interdisciplinar para a investigação 

epistemológica e fundou a Epistemologia Genética, teoria do conhecimento com base no estudo da gênese 

psicológica do pensamento humano. 
359 Água com gás. 
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falou, “Ah, eu pensei que você não ia pedir nunca” [risos]. Eu disse a ele: “Eu quero, é 

claro que eu quero! Mas eu estou sem coragem, vai que você não quer?”. E ele falou 

para eu parar com isso [risos], e é claro que ele aceitou.  

E, inicialmente, a ideia era trabalhar com alguma coisa de meninos de rua, 

porque eu já trabalhava nessa época com isso, mas tinha alguns complicadores, porque, 

por exemplo, dois da comissão de Educação Alternativa iam para um programa da 

Bahia, então, a gente começou e pensar que talvez fosse muito inviável recolher as 

informações. Aí, o Bira propôs de eu estudar uma Escola de Samba, porque eles 

ensaiam naquelas quadras e depois desfilam, e como é a topologia disso? Mas também 

ficava muito difícil, porque quando eu fui para Rio Claro eu tive que renunciar a metade 

do meu salário na universidade, que exigia que você baixasse sua carga para 20 horas 

para poder ir, não tinha outra opção, então, não dava. Então, a gente resolveu trabalhar 

com a etnomatemática das crianças dali de Rio Claro que não tinham frequentado a 

escola antes do primeiro ano. Então, seria a primeira vez que estavam na escola. E a 

gente chamou o trabalho de matemática de dentro de fora para a escola: do bloqueio à 

transição360. Foi muito legal.  

E quem orientou meu doutorado361 foi o professor Cosme Damião Bastos 

Massi362, da Unesp de Marília, ele era da Física e fez o mestrado em Lógica Matemática 

e o doutorado também. Eu indiquei duas pessoas como possíveis orientadoras, e elas me 

entrevistaram, mas uma não quis porque disse que não sabia nada de matemática, nem 

da matemática do primário, e a outra não quis porque disse que eu estava começando a 

estudar avaliação e ela já estava trabalhando com meta-avaliação e não tinha interesse. 

Mas passei na seleção e fiquei. Todo mundo gostou da minha proposta, porque eu não 

fiz um projeto, eu escrevi uma carta de intenções, e aí esse professor se interessou e 

falou: “Eu só sou capaz de ler criticamente o seu trabalho, mas eu não sei se eu serei 

capaz de te orientar”. E ele fez isso. Então, em meu doutorado eu já trabalhei com 

avaliação.  

 
360 BURIASCO, Regina Luzia Corio. A matemática de dentro e de fora da escola: do bloqueio à transição. 

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 

1989. 
361 BURIASCO, Regina Luzia Corio. Avaliação em Matemática: um estudo das respostas de alunos e 

professores. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 1999. 
362 Cosme Damião Bastos Massi é Físico pela Universidade Federal do Rio Janeiro, Mestre e Doutor em 

Lógica e Epistemologia pela UNICAMP/SP. Foi Diretor em diversas Instituições de Ensino Superior do 

Brasil e Pró-Reitor da Universidade Positivo. Ganhador do prêmio Moinho Santista em Lógica 

Matemática.  
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Porque anteriormente, em 1985, eu fui chamada pela Secretaria de Educação do 

Paraná para ser consultora de uma mudança da proposta curricular do Estado. E isso 

gerou um documento que se chama Currículo Básico para Escola Pública do Paraná, 

que foi publicado em 1990363. Nessa época o Paraná iniciou o desenvolvimento de um 

projeto que se chamava Projeto Qualidade na Educação, e dentro desse projeto havia 

uma proposta de se fazer uma avaliação na população dos alunos de 1ª. série 

(atualmente 2ª. ano), 4ª. série (atualmente 5ª. série), 8ª. Série (atualmente 9ª. série) e 

terceiro colegial, mas não para ver o rendimento dos alunos, e sim para avaliar o 

sistema. Essa era a justificativa dada. E aí, como eu era consultora da proposta do 

currículo, eu comecei a trabalhar com essa proposta de avaliação, e o consultor na área 

de avaliação era o professor Heraldo Vianna364, que era um especialista da área e ele era 

da Fundação Carlos Chagas365.Então, ele me ajudou muito nessa questão da avaliação, 

me indicava literatura enfim, trabalhei com ele alguns anos mesmo depois de sair da 

Secretaria. Depois disso, fui para o Conselho Estadual de Educação do Paraná e 

continuei conversando com ele, e ele me ajudou bastante e foi da minha banca do 

doutorado, inclusive, e o Bira também.  

E um dia estava eu lá na minha casa, depois do mestrado que eu defendi na 

Quarta-Feira de Cinzas de 1988... E o Bira me ligou numa quarta-feira e falou assim 

para mim: “O que você vai fazer quarta-feira que vem?”. E eu falei: “Eu vou dar aula”. 

Aí, ele falou: “Não, pede uma licença e você vai me substituir na Venezuela, você vai 

para Caracas”. Falei: “O que? Eu vou substituir você? Você está louco, não é?”.  E ele 

falou assim: “Não, é que vai ter uma reunião de avaliação lá e eu quero que você vá”. 

Isso foi antes de eu trabalhar com o Heraldo Vianna.  

 
363 O Currículo Básico para a Escola Pública do Estado do Paraná, divulgado na década de 1990, foi uma 

política educacional voltada para o ensino de diferentes áreas do conhecimento. Disponível em: < 

http://www.grugratulinofreitas.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/21/970/26/arquivos/File/materialdidatico

/diversos/Ensino-Curriculo-Basico-para-a-Escola-Publica-do-Estado-do-Parana.pdf>, acesso no dia 06 

mai 2020. 
364 Heraldo Marelim Vianna foi um pesquisador da Fundação Carlos Chagas. Acrescentar mais 

informações [...] 
365 A Fundação Carlos Chagas é uma instituição que tem por finalidade a aplicação de provas nos mais 

variados concursos do Brasil. Foi criada em 1964, como uma instituição de direito privado, sem fins 

lucrativos e reconhecida como utilidade pública nos âmbitos federal, estadual e municipal. Dedica-se a 

programas de investigação sobre temas direta ou indiretamente relacionados à educação, envolvendo 

avaliação, seleção de pessoas, políticas públicas, formação e trabalho docente, direitos sociais e relações 

etárias, de gênero e raciais, entre outros. 

http://www.grugratulinofreitas.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/21/970/26/arquivos/File/materialdidatico/diversos/Ensino-Curriculo-Basico-para-a-Escola-Publica-do-Estado-do-Parana.pdf
http://www.grugratulinofreitas.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/21/970/26/arquivos/File/materialdidatico/diversos/Ensino-Curriculo-Basico-para-a-Escola-Publica-do-Estado-do-Parana.pdf
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E então, eu fui participar dessa reunião e havia uma coisa que se chamava 

Terceiro no Estudo Internacional de Matemática e Ciências366, e teve o primeiro e o 

segundo estudo, e ia ter o terceiro, que se chamava TIMSS367, Terceiro Estudo 

Internacional de Matemática e Ciências, e a América Latina não havia entrado nem no 

primeiro estudo e nem no segundo. O primeiro era o FIMSS368, o segundo era o 

SIMSS369, e ia ter o TIMSS. E aí havia uma equipe dessa instituição que fazia esse 

estudo para a África e para a América Latina, então essa reunião era com representantes 

de diferentes países da América Latina. E eles contaram como era o estudo e tal e nos 

deram umas tarefas. Então, tínhamos que pegar provas do segundo estudo, traduzir para 

língua materna. Não lembro, mas já havia prova validada e traduzida para espanhol, não 

havia nenhum obstáculo de língua, então a gente ia fazer do espanhol para o português 

porque era mais fácil do que do inglês para o português.  

Então, a gente tinha que traduzir as questões e tal, fazer uma série de coisas, ver 

o currículo do país, tinha uma série de tarefas, e foi bem engraçado porque, por 

exemplo, alguém na reunião dizia: “Amanhã, quando eu voltar, eu ligo para o Ministro 

da Educação”. E eu também dizia que chegando lá iria ligar para o Ministro da 

Educação... Eu? Imagina [risos], quem era eu... Entendeu? O povo era chegado ao 

ministro, havia um que acho que era do Uruguai que chamava o ministro pelo nome, e 

eu Ave Maria, voltei e falei: “Bira! Você sabe como foi lá? Foi assim, assim, assim, 

assim, assim... Eu paguei o maior mico, porque eu não era ninguém!”. E ele disse: 

“Como não era ninguém? Você é sim, pára com isso, menina, pelo amor de Deus”. E eu 

estava desesperada, “Mas como é que eu vou falar com o ministro?”. E ele falou assim: 

“Não, você vai fazer assim, vai fazer todo o trabalho que você tem que fazer e você 

encaminha para o ministério”... Aí eu fiz tudo isso, passei um ano trabalhando, fazendo 

essas coisas, que era para fazer a tradução da prova e mandei tudo para a instituição que 

ia fazer a prova, mandei alguns livros brasileiros das séries que eles queriam e tal, e foi 

para o ministério e nunca mais se ouviu falar nisso. Não sei se deu resposta, mas aí saiu 

da minha mão. Então, esse foi o meu primeiro contato internacional com avaliação... 

Depois dessa vez, não sei se no ano seguinte, o Chile entrou nesse estudo e um 

 
366 O Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) é uma avaliação internacional do 

desempenho dos alunos do 4.º e dos 8.º anos de escolaridade em matemática e em ciências, desenvolvida 

pela Associação Internacional de Avaliação do Rendimento Escolar (IEA, na sigla em inglês). 
367 Sigla em inglês, Third International Mathematics and Science Study. Em 1995 e 1996, 41 nações 

participaram desse estudo, o qual foi o maior sobre o desempenho em matemática e ciências já realizado. 
368 Sigla em inglês, First International Mathematics and Science Study. 
369 Sigla em inglês, Second International Mathematics and Science Study. 
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professor de lá me convidou para ajudar na validação dos instrumentos, como eu tinha 

feito um estudo e havia ido para reunião de Caracas, fui para o Chile e fiquei 15 dias lá. 

E como a minha pesquisa do mestrado era qualitativa, eu fui, porque os estudos eram 

todos para pesquisa qualitativa. 

E aí, lá no hotel que eu estava, são as coincidências, estavam três pessoas do 

Inep370 fazendo um curso em outra instituição que tem lá, e a gente conversando, 

aquelas coisas que acontecem em hotel estrangeiro, e aí eles me chamaram para 

participar de algumas reuniões do Inep e eu acabei em 1993 coordenando a parte de 

elaboração das provas de Matemática do SAEB371 do Brasil. E fiquei por alguns anos no 

SAEB trabalhando, e depois nesse meio tempo também entrei na elaboração das provas 

de matemática para da Secretaria de Educação para a AVA372, então ...  as coisas todas 

meio imbricadas. Trabalhou comigo a Maria Tereza373 e Carlos Vianna374. E depois, 

mais para o final, a Márcia Cyrino também trabalhou. Então, os primeiros que tiveram 

contato com a Educação Matemática no Estado do Paraná, com um mestrado na área, o 

Dionísio Burak375, da UEPG376, e Maria Dolis377 da UEM de Maringá e eu da UEL. 

Bom, faz dois anos que eu parei de atuar na sala de aula da graduação, porque eu 

tinha 15 meses de licença prêmio para tirar e eu tirei para ver como é que eu me sinto 

aposentada. Faz 15 anos que eu poderia ter me aposentado, sou professora há 50 anos. 

Eu trabalhei com Ensino Fundamental II, com as séries finais em Itaquera378 aqui em SP 

por dois anos. Em Londrina eu trabalhei três anos no Colégio Marista, e depois na 

universidade, quer seja no Cesulon379 que é particular, quer seja na UEL, e essa é a 

minha prática. Mas eu trabalhei bastante na formação de professores em cursos fora da 

universidade, ou da universidade, mas com a formação continuada de professores. E 

quando eu volto do mestrado, não havia aqui no Paraná forte essa questão da Educação 

 
370 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
371 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 
372 Nome dado ao programa de avaliação do estado do Paraná no final dos anos 1990. 
373 Maria Tereza Carneiro Soares atualmente é Professora Associada da Universidade Federal do Paraná. 

É uma das entrevistadas desta pesquisa. 
374 Carlos Roberto Vianna atualmente é Professor Associado no Departamento de Matemática da 

Universidade Federal do Paraná.  
375 Dionísio Burak atualmente é rt-20 da Universidade Estadual de Ponta Grossa no Programa de Pós -

Graduação em Educação e rt-20 do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais e Matemática. 

Professor titular aposentado do Departamento de Matemática da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

em (2013). 
376 Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
377 Maria Dolis foi professora do Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Maringá. 
378 Itaquera é um distrito situado na zona leste do município de São Paulo. 
379 Como era anteriormente chamada a UniFil. 
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Matemática. A gente começou abrir espaço na UEL, com meu grupo. E nós temos, 

atualmente, uma área de Educação Matemática no Departamento de Matemática.  

________________*________________ 

 

  Bom, sobre se encontrei ou não dificuldades na profissão, em ser mulher, 

quando a gente fez a elaboração do currículo básico, às vezes nas discussões que se 

faziam pelo estado, na época que havia Inspetorias de Ensino, porque havia o Núcleo de 

Educação (regional) e depois as Inspetorias de Educação (municipal), eu percebi alguma 

resistência dos homens diretores de escola por eu ser mulher, mas para te falar a verdade 

eu nunca dei muito espaço para isso. E eu fui para a Educação porque eu queria. Eu 

queria fazer matemática... Meu pai dizia: “Mas isso é um curso mais para homem”. De 

fato, na nossa sala tinha mais meninos do que meninas, apesar de ser Licenciatura. Para 

eu não falar para você que eu nunca prestei vestibular para outra coisa, quando eu estava 

no segundo colegial, os meus colegas do terceiro ano iam fazer o exame na USP para 

Física e eu fui também para ver como era. E passei, mas eu não sabia nada de Física, eu 

tinha estudado um ano só, e caiu muita questão de Eletricidade, eu nunca tinha estudado 

aquelas coisas, mas acabei passando, lia a prova e não entendia nada e fui chutando 

[risos]. 

Bom, essa metodologia da História Oral que vocês trabalham, eu já conheço 

bem. Você sabe que o Vicente380 é um dos homens da minha vida, não é? [risos]. 

Quando eu comecei o mestrado ele estava na graduação e chamava muita atenção 

porque ele era simplesmente lindo [risos]. Usava uns macacões de frentista de posto de 

gasolina, tinha um cabelo comprido, lindo, maravilhoso! [risos]. Ele fazia muito 

sucesso. Amo de paixão!  

 

 

*** 

 

 

 
380 Antônio Vicente Marafioti Garnica é Livre-docente (2005) pelo Departamento de Matemática da 

UNESP de Bauru. Coordena o Grupo de Pesquisa "História Oral e Educação Matemática" e atua nos 

cursos de graduação da UNESP de Bauru e nos Programas de Pós-graduação em Educação Matemática 

(UNESP de Rio Claro) e em Educação para a Ciência (UNESP-Bauru). 
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Regina Maria Pavanello 

05 de novembro de 2019 A quarta entrevista 
Combinei com a Regina a nossa entrevista para amanhã às nove horas, em sua 

casa em Maringá. Estou em Campo Mourão, então, será mais fácil me dirigir até lá, já 

que são cidades próximas. A quarta entrevista já me tranquiliza me sinto mais bem 

preparada.  

 

06 de novembro de 2019 Impressões 
 Regina me recebeu em seu apartamento, que tem uma linda vista para a cidade 

de Maringá. Nos dirigimos até o seu escritório, onde a entrevista aconteceu. Com seus 

cabelos vermelhos, estatura baixa, Regina é uma pessoa bastante simpática, sorridente e 

muito articulada. Atualmente, já aposentada, continua trabalhando como professora 

voluntária no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação 

Matemática da Unioeste e no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da 

Unespar e atuou como voluntária, também, no Programa de Pós-graduação em 

Educação para a Ciência e a Matemática da UEM. Conversamos por cerca de duas 

horas e vinte minutos. Essa entrevista superou minhas expectativas em muitos aspectos, 

porque Regina falou de situações da profissão docente que foram muito interessantes. 

Ainda, pude ir um pouco mais preparada para essa entrevista após a leitura de sua 

textualização na tese de doutorado de minha orientadora, Heloisa.  

 

 

 

 

 

06 de setembro de 2020. Regina Maria Pavanello 
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Você sabe que eu participei do doutorado da Heloisa381, sua orientadora, não é? 

[risos]. Ela fez um trabalho muito bacana sobre o CEM382 e ela me entrevistou porque 

eu pertenci a um grupo que era o grupo Momento383, que foi lá em São Paulo. E foi 

muito interessante. Você já tem todas as pessoas para entrevistar? Porque, conforme os 

seus objetivos e se você está pensando no pessoal do início, tem a Maria Tereza384 e a 

Ettiène Guérios385, lá da Universidade Federal do Paraná, que é o pessoal que começou 

esse movimento da Educação Matemática aqui no estado do Paraná. E você quer 

entrevistar somente mulheres, senão tinha o Carlos Vianna386 e o Dionísio Burak387. 

Mas de mulheres tem a Célia Finck388, a Tânia389 que, infelizmente, faleceu, e tem uma 

professora que era lá da PUC390, Neuza Bertoni Pinto391. Deixa-me ver quem mais...  Na 

 
381 Heloisa da silva é atualmente Professora Assistente Doutora do departamento de Educação 

Matemática, IGCE/UNESP, Rio Claro, vice-líder do Grupo de Pesquisa História Oral e Educação 

Matemática e atua no Programa Pós-Graduação em Educação Matemática, IGCE/UNESP, Rio Claro. É a 

orientadora desta pesquisa. 
382 O Centro Educação Matemática (CEM) é um grupo que atuou, sobretudo, nos anos de 1984 a 1997 na 

região metropolitana de São Paulo e que se apresenta como “equipe prestadora de serviços de assessoria e 

consultoria especializada em Educação Matemática à escolas, Diretorias de Ensino, Secretarias de 

Educação e instituições especializadas como a Coordenadoria de Estudos e normas pedagógicas – CENP 

e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE da Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo”. Para mais informações sobre o grupo e pessoas envolvidas em sua constituição, ver: SILVA, 

Heloisa da. Centro de educação matemática (CEM): fragmentos de identidade. 2006. vii, 448 f. Tese 

(doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2006. 

Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/102135>. 
383O grupo Momento (Movimento de matemáticos por uma Educação Transformadora) foi um grupo 

precedente ao CEM e era composto, praticamente, pelas mesmas pessoas que compuseram o CEM 

(SILVA, 2006). 

constar, em ata, como sócia do grupo a partir 
384 Maria Tereza Carneiro Soares atualmente é Professora Associada da Universidade Federal do Paraná. 

É uma das entrevistadas desta pesquisa 
385 Ettiène Cordeiro Guérios é Professora Titular na Universidade Federal do Paraná. Atua no 

Departamento de Teoria e Prática de Ensino, no Programa de Pós-graduação em Educação (Acadêmico) e 

no Programa de Pós-graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino (Profissional). É uma das 

entrevistadas desta pesquisa. 
386 Carlos Roberto Vianna atualmente é Professor Associado no Departamento de Matemática da 

Universidade Federal do Paraná. 
387 Dionísio Burak atualmente é rt-20 da Universidade Estadual de Ponta Grossa no Programa de Pós -

Graduação em Educação e rt-20 do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais e Matemática. 

Professor titular aposentado do Departamento de Matemática da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

em (2013). 
388 Célia Finck Brandt atualmente é Professora Adjunta da Universidade Estadual de Ponta Grossa. É uma 

das entrevistadas desta pesquisa. 
389 Tânia Stella Bassói (in memoriam) foi Professora Associada do colegiado de Matemática da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do Programa de Pós-graduação em Ensino, do campus de Foz 

do Iguaçu e do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática do campus 

de Cascavel. 
390 Pontifícia Universidade Católica. 
391 Neuza Bertoni Pinto atualmente é Docente Colaboradora do Programa de Pós-Graduação -Doutorado 

em Educação, Ciência e Matemática - PPGCEM, da Rede Amazônica de educação em Ciências, 

REAMEC. É Vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa GHEMAT. É uma das entrevistadas desta 

pesquisa. 
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UEL392 tem a Regina Buriasco393, aqui em Maringá394 tem a Clélia395... Bom, esse era 

um grupo que geralmente se encontrava e que esse movimento começou por nós, mais 

ou menos. E mais o Dionísio e o Carlos, que eu mencionei. Tinha mais pessoas ali na 

UEL... Umas que já aposentaram... Não lembro agora... Eu acho que é interessante você 

saber o seguinte: a única pessoa de fora do Paraná, praticamente, era eu. A Clélia veio 

para cá assim que ela se casou e acabou vivendo aqui em Maringá. Eu acho que a única 

pessoa que, vamos dizer assim, teve um passado fora daqui, nesse sentido, foi eu. 

Porque eu trabalhei em São Paulo como professora da rede pública e quando eu vim 

para cá estava quase me aposentando. E eu fui fazer o mestrado com 45 anos...  

Então, eu estou pensando nas pessoas que inicialmente estavam aqui. O 

movimento começou assim, geralmente eram pessoas da universidade ou que estavam 

ligadas de alguma forma à universidade. Teve um grupo em Guarapuava396, aqui em 

Maringá, em Londrina... Era esse o pessoal que começou. E a gente tinha costume de 

discutir sobre essas questões e, nesse ponto, eu acho que foi muito por conta da Maria 

Tereza que de certa forma começou a juntar o pessoal, porque como ela estava na 

Universidade Federal, ela conseguia trazer pessoas para conversar com a gente.  

  Bom, eu sou de uma cidade pequena do interior de São Paulo chamada 

Amparo397, da região do Circuito das Águas398, fiz até o ensino médio ali, que naquela 

época era Científico399. A minha mãe foi professora do Primário400 e uma das minhas 

 
392 Universidade Estadual de Londrina. 
393 Regina Luzia Corio de Buriasco atualmente é professora associada da Universidade Estadual de 

Londrina. É uma das entrevistadas desta pesquisa. 
394 Maringá dista cerca de 430 km de Curitiba. 
395 Clélia Maria Ignatius Nogueira atualmente é professora do Centro de Estudos Superiores de Maringá - 

CESUMAR e membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-graduação em Educação em 

Ciências e Educação Matemática - PPGECEM da Universidade do Oeste do Paraná - Unioeste e docente 

permanente do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática - PRPGEM, da Universidade 

Estadual do Paraná – UNESPAR. É uma das entrevistadas desta pesquisa. 
396 Guarapuava dista cerca de 300 km de Curitiba. 
397 Amparo dista cerca de 130 km de São Paulo. 
398 O Circuito das Águas Paulista foi oficialmente lançado em novembro de 2004, é formado por 8 

cidades: Águas de Lindóia, Amparo, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e 

Socorro. 
399 Até 1996, o atual Ensino Médio (correspondente ao antigo Segundo Grau ou Colegial) era dividido em 

três cursos que compreendia o curso Científico, o curso Normal e o curso Clássico. 
400 A nomenclatura Ensino Primário tem diferentes conotações conforme as modificações na legislação 

brasileira sobre a organização e o funcionamento do ensino. Do final do século XIX até meados do XX, o 

curso Primário se referia à escolaridade elementar (com duração de quatro anos), seguido pela Escola 

Secundária formada por dois ciclos: o Ginásio (com duração de quatro anos) e o Colegial, Clássico, 

Científico ou Normal (com duração de três anos). Em 1971, com a Lei nº 5.692/71, o ensino brasileiro 

passou a se estruturar em três níveis: o Ensino de Primeiro Grau (com oito anos de duração); o Ensino de 

Segundo Grau, compulsoriamente profissionalizante (com três anos de duração para os que não 

pretendiam obter o diploma de técnico e com duração de quatro anos para os que desejavam obtê-lo) e o 

Ensino de Terceiro Grau de nível universitário. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 
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tias, também. Então, acho que tenha sido a influência delas que me levou para o 

magistério. Apesar de que naquela época o que tinha para mulher era mais ou menos 

isso [risos], porque era muito mais difícil você ir para outras áreas, era muito mais 

complicado. Estava iniciando algumas mudanças, mas ainda assim era complicado, 

difícil. Mas eu gostava de ser professora, eu acho que é a influência que eu tive. Eu fui 

para São Paulo e eu fiz faculdade lá. Era um curso que era ligado a PUC, mas não era o 

curso da PUC. Foi numa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras401 que hoje não 

existe mais, e ali nós, de certa forma, tivemos contato com professores que não só eram 

professores de Matemática, mas muitos deles tinham interesses no ensino. Então, com o 

apoio desses professores, nós abrimos este Centro Acadêmico de Matemática e já 

começamos a fazer eventos, chamamos pessoas, essas coisas. Os nossos professores 

indicaram pessoas para vir fazer conferências para gente, e dessa forma tinha sempre 

um pessoal muito interessante que foi para lá e, dentre essas pessoas, veio um professor, 

o Osvaldo Sangiorgi402, que, embora ele fosse professor do Ensino Básico, ele era muito 

bem-visto dentro da comunidade acadêmica, porque era um cara que tinha feito cursos e 

tudo mais, que era autor de livros didáticos mais vendidos naquela época, inclusive. Ele 

foi dessa época da Matemática Moderna. Então, em um desses eventos, recebemos um 

convite do Sangiorgi, todas nós, para irmos para uma coisa que se chamava GEEM403, 

Grupo de Estudos do Ensino de Matemática. E o Sangiorgi era professor do 

Mackenzie404, e foi onde aos sábados nós, pessoas interessadas no ensino da 

matemática, nos encontrávamos. Havia autores de livros didáticos, professores da USP, 

professores da escola básica, não havia essa separação tão grande como hoje parece que 

tem, porque a gente tinha essas associações... E isso aconteceu até certo momento, até 

 
9.394/1996 institui apenas dois níveis de ensino: a Educação Básica – compreendendo a Educação 

Infantil (creches e pré-escolas); o Ensino Fundamental (com duração de oito anos), o Ensino Médio, 

correspondente ao antigo Segundo Grau sem caráter estritamente profissionalizante (com duração de três 

anos) – e a Educação Superior, de nível universitário. Neste caso, Regina refere-se às séries dos anos 

iniciais.  
401 O prédio do antigo Instituto Sedes Sapientiae foi construído pelo famoso arquiteto brasileiro Rino Levi 

entre 1941 e 1942 para as Reverendas Cônegas de Santo Agostinho, onde funcionou, num primeiro 

momento, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sedes Sapientiae. Já na década de 1970, o prédio 

foi cedido à PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), que instalou no local o Centro de 

Ciências Matemáticas, Físicas e Tecnológicas (CCMFT), em funcionamento até hoje. 
402 Osvaldo Sangiorgi foi um professor de matemática e autor de livros didáticos da época do Movimento 

da Matemática Moderna no Brasil. Foi membro da Academia de Letras de Campos do Jordão. Ganhou o 

Prêmio Jabuti na categoria "Ciências Exatas" em 1964 pelo livro "Matemática Curso Moderno". Faleceu 

em 2017, aos 96 anos. 
403 Grupo de Estudos do Ensino de Matemática, criado em 1961 na capital paulistana, idealizado pelo 

professor Osvaldo Sangiorgi. 
404 O Mackenzie é uma instituição educacional privada, confessional e sem fins lucrativos. 
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que o GEEM foi fechado durante a ditadura militar405. Eu me formei em 1964, então, 

você pode imaginar [risos], a gente pegou todo esse tempo. Nessa época não eram 

permitidas reuniões, encontros... Então, as coisas foram acabando. A existência de 

grupos e essa troca de ideias sugeria subversão. E havia grupos de caça aos comunistas 

e muito professores foram acusados de comunistas e foram cassados. 

 Aí, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava em uma escola particular, na cidade 

de São Paulo, e em uma escola pública, em Arujá-SP406. E fui fazendo todo esse 

trabalho na Educação Básica. Depois, teve uma época que me chamaram para fazer um 

curso na CENP407, que era uma parte da Secretaria da Educação de SP, que era 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. E aí, fui fazer um curso e a gente 

tinha um material do Segundo Grau, que é, atualmente, o Ensino Médio. E havia o 

pessoal que trabalhava ali na época e eu fui convidada para trabalhar ali em um projeto, 

que era levar um material num curso para professores. Porque a gente sabia que quando 

chegava algum material em escolas, o material era guardado na sala da diretoria, que o 

diretor tinha a chave e ninguém tinha acesso a isso. E nesses cursos a gente conseguia 

entregar o material e fazer um curso para os professores utilizarem. Então, foi assim, 

apesar de já existir interesse pela Educação Matemática, o fato de ter ido trabalhar na 

CENP me abriu alguns horizontes no sentido de encontrar e reencontrar pessoas, de 

começar a fazer um grupo de estudos, como era o caso do Momento. E eu comecei a 

frequentar um desses grupos, porque uma das pessoas que participava dele era uma das 

professoras que, durante muitos anos, frequentou o GEEM também, porque ela era 

autora de livros didáticos, e tudo mais, que é a Manhúcia Libermann408. E eu fui 

 
405 A ditadura militar (1964-1985) foi despontada por meio de um golpe de Estado que ocorreu no dia de 

31 de março de 1964. O golpe de 64 contra a democracia foi desencadeado, principalmente, pelo suposto 

golpismo de João Goulart com um “golpe comunista”. Fico (2004) nos diz, baseado em evidências 

empíricas, que a tortura e o extermínio foram oficializados como práticas autorizadas de repressão pelos 

oficiais-generais e até mesmo pelos generais-presidentes. “A partir de 1964, gestou-se um projeto 

repressivo global, fundamentado na perspectiva da “utopia autoritária”, segundo a qual seria possível 

eliminar o comunismo, a “subversão”, a corrupção etc. que impediriam a caminhada do Brasil rumo ao 

seu destino de “país do futuro” (FICO, 2004, p.37). A ditadura durou 21 anos. Para um balanço 

historiográfico a respeito do golpe de 1964 e da ditadura, ver: FICO, Carlos. Versões e controvérsias 

sobre 1964 e a ditadura militar. In: Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 24, n. 47, p. 29-60, jul. 

2004. 
406 Arujá dista cerca de 40 km de São Paulo. 
407Para mais informações sobre a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, ver: SILVA, Heloisa 

da. Centro de educação matemática (CEM): fragmentos de identidade. 2006. vii, 448 f. Tese (doutorado) - 

Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2006. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/11449/102135>.  
408 Manhúcia Perelberg Liberman estudou matemática na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e foi 

autora de livros didáticos. Na tese de Heloisa da Silva: Centro de Educação Matemática (CEM): 

Fragmentos de Identidade (2006) tem a textualização de uma entrevista realizada com ela. Também, no 

site do Ghoem tem um banco de dados virtual, o Hemera, que é um sistematizador de textualizações 
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trabalhar numa escola com ela, então, foram duas influências, o GEEM e o trabalho 

junto com a Manhúcia.  

Nós éramos três professoras da escola que trabalharam muito no Ensino Médio 

daquela época e todas nós começamos a fazer um trabalho conjunto, a Helenalda 

Calado, a Manhúcia e eu, uma conversando com a outra. E fomos participar desses 

grupos, e, além disso, rendeu um trabalho de pesquisa409. Nós três dávamos aula de 

Geometria e percebemos que os alunos não tinham conhecimentos básicos. Nós fizemos 

uma pesquisa tentando descobrir como os alunos entendiam certas expressões que nós 

usávamos dentro do ensino da Geometria. E esse foi o motivador da minha dissertação 

de mestrado, foi a questão que eu tive: por que os meus alunos chegam sem saber 

Geometria? Porque eu dava aula de Geometria Analítica e eles chegavam sem saber as 

coisas mais triviais, as coisas básicas de Geometria Euclidiana. E aí, foi esse o 

nascedouro da minha dissertação de mestrado, eu queria saber o que levou a Geometria 

a não ser trabalhada mais na escola básica. A Geometria não era mais necessária?  

Então, a partir daí, dessa ida para a CENP, eu comecei a fazer mestrado e foi 

esse mestrado que me trouxe para Maringá. Porque durante a época em que eu 

trabalhava      na CENP e estava fazendo meu mestrado, nós fizemos o I ENEM410 lá na 

PUC em São Paulo, e eu fui trabalhar nesse evento e ajudei a montar, eu era muito 

amiga do pessoal que trabalhava lá.  E nesse evento eu conheci um pessoal de Maringá 

e eles me disseram que havia possibilidade de, em 1987, ter um grande concurso para 

professores. E, de fato, eu fiz esse concurso e comecei a dar aula em 1988 na UEM, na 

Pedagogia. Quando eu vim para cá havia poucas aulas, e o meu mestrado não era em 

Educação Matemática, era em Educação, embora envolvesse muita matemática. Foi 

aqui que eu conheci a Clélia411. Então, eu fiquei um tempo aqui, em 1989 eu defendi o 

mestrado e em 1990 já fiz a seleção da Unicamp para o doutorado, passei e em 1991 

comecei. Então, fiquei uma temporada longe e quando eu voltei é que a gente começou 

esse grupo das pessoas que estavam terminando mestrado ou doutorado. Começamos a 

trabalhar juntos e pensar juntos algumas coisas, inclusive trabalhos para Secretaria da 

Educação do Estado e tudo mais que a gente estava fazendo.  

 
criado com o intuito de preservar o acervo de narrativas para que ele possa servir a pesquisas futuras 

(ghoem.org). 
409CALADO, Helenalda Nazareth; LIBERMAN, Manhúcia; PAVANELLO, Regina Maria. O ensino de 

geometria no espaço para alunos do segundo grau. Boletim, v. 10, p. 12-26, 1980. 
410 Encontro Nacional de Educação Matemática. 
411 Clélia Maria Ignatius Nogueira. 
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Eu estava trabalhando praticamente na educação, por conta do mestrado. Mas, 

quando eu terminei o doutorado, a gente abriu um mestrado aqui. Antes aqui só tinha 

mestrado em Educação, mas daquelas disciplinas teóricas, e a gente queria que tivesse 

disciplinas sobre a prática. E então, abrimos o PCM412, que era o nosso mestrado em 

Educação Matemática, e eu fui trabalhar nesse mestrado. Foi então que começou essa 

parte de trabalho com orientação de mestrado e doutorado. Nós, Clélia, Rui Barros413, 

Valdeni414 e eu, fomos um dos fundadores do PCM. Eu tenho a impressão de que o 

Doherty Andrade415 também estava nesse início, não tenho certeza. A gente ia fazer 

juntos com o Programa da UEL, mas como existia certa rivalidade entre Maringá e 

Londrina, o deles saiu um ano antes do nosso. Lá na Federal de Curitiba eles tinham 

mestrado também, mas era Educação com uma linha em Educação Matemática, tanto é 

que a Ettiène e a Maria Tereza trabalhavam na Educação, mas depois abriu essa linha 

em Educação Matemática. E tem um pessoal interessante que trabalhava lá, a gente já se 

conhecia há algum tempo, trabalhamos juntos. 

 E aos pouquinhos foram abrindo em outros lugares, mas, em geral, aqui no 

Paraná, com exceção, da UEL e da UEM, não existia uma específica de Educação para 

Ciências e Matemática. Havia dentro da Educação esse movimento, e depois foram      

abrindo alguns programas. Me parece que depois abriu em Ponta Grossa-PR416 eu acho, 

onde Dionísio tinha uma atuação muito boa, não sei se é dentro de outro mestrado, mas 

tem pesquisas na área de Educação Matemática. E agora tem Cascavel-PR417, que para 

mim está sendo uma beleza trabalhar lá. Eles conseguiram iniciar com mestrado e 

doutorado, o que geralmente é muito difícil. E nós abrimos agora esse de Campo 

Mourão418. Nisso eu já tinha saído do PCM, acho que a minha última orientação 

terminou em 2015, mas eu já tinha saído, estava só terminando as orientações. E em 

Campo Mourão a ideia era essa, desde o começo, que se eles abrissem lá nós, Clélia e 

eu, iríamos participar, porque, afinal de contas, muitos deles foram nossos alunos. O 

 
412 Pós-graduação em Educação para a Ciência e a Matemática. 
413 Rui Marcos de Oliveira Barros é Professor Associado do Departamento de Matemática da 

Universidade Estadual de Maringá. 
414 Valdeni Soliani Franco atualmente é professor do programa de Pós-graduação em Educação para a 

Ciência e a Matemática, vinculado ao Centro de Ciências Exatas da Universidade Estadual de Maringá. 
415 Doherty Andrade atualmente é professor do Departamento de Matemática da Universidade Estadual de 

Maringá.  
416 Ponta Grossa dista cerca de 120 km de Curitiba. 
417 Cascavel dista cerca de 500 km de Curitiba. 
418 Campo Mourão dista cerca de 460 km de Curitiba. 
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Fábio419, por exemplo, foi orientando da Clélia e foi meu aluno, a Veridiana420 também. 

E o curso da UEL foi um destaque, eles realmente conseguiram construir relações 

internacionais e isso é muito interessante para um programa de pós-graduação. Aqui em 

Maringá a coisa ficou mais paradinha, infelizmente, e hoje da Educação Matemática 

mesmo só tem três professores que trabalham, Lucieli421, Lilian422 e tem o Marcelo423. E 

está complicada a situação deles, porque as pessoas que tinham mais produção no 

programa saíram, a Clélia, a Marta que era da Biologia e eu. Então, eu não sei o que vai 

acontecer, provavelmente vai terminar a Educação Matemática na UEM, e para gente 

que começou lá, que era a menina dos olhos, é muito triste ver isso.  

Mas é isso, você está vendo que tem um monte de coisa que eu já fiz, mas é uma 

coisa que eu sempre gostei de fazer, eu sempre gostei de trabalhar com professor e com 

aluno. Embora eu faça pesquisa, eu nunca deixei de ser professora e eu me sinto 

professora, eu acho que isso é muito importante... Bom, eu não sou uma pessoa muito 

de hábitos, que segue uma ordem, eu sou meio bagunceira [risos]. Vou falando meio 

bagunçado. Mas, assim, eu acho que as grandes influências da minha vida foram, talvez, 

logo de cara, minha tia e minha mãe, que eram ótimas professoras primárias, ótimas 

profissionais. E eu sempre gostei muito de ler, de aprender coisas. Sempre fui muito 

curiosa. Veja, eu conheci todas as bibliotecas de todas as instituições de onde eu 

estudei, desde que eu entrei na escola. No Ginásio, que era a fase final do Ensino 

Fundamental, eu era uma exímia frequentadora da biblioteca, adorava. Não só onde eu 

estudei, mas quando eu fui trabalhar eu também eu conheci tudo o que tinha na 

biblioteca, porque eu sempre gostei muito de ler, desde pequena. Eu tive muitos 

 
419 Fábio Alexandre Borges atualmente é docente da Universidade Estadual do Paraná- Campus de 

Campo Mourão, bem como do Mestrado em Ensino: Formação Docente Interdisciplinar (PPIFOR) - 

Campus de Paranavaí. Docente do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática da 

Universidade Estadual do Paraná, Campus de Campo Mourão. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Surdez e Educação Matemática. Membro co-fundador do GT13 da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática: Diferença, Inclusão e Educação Matemática. 
420 Veridiana Rezende atualmente é Coordenadora Adjunta do Programa de Pós-graduação em Educação 

Matemática (PRPGEM) da Universidade Estadual do Paraná e compõe o corpo docente do Programa de 

Pós-graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática - PPGECEM (Mestrado e Doutorado) 

da Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Educação Matemática de Campo Mourão – GEPEMCAM. 
421 Lucieli Maria Trivizoli da Silva atualmente é Professora Adjunta do Departamento de Matemática da 

Universidade Estadual de Maringá atuando como docente no Programa de Pós-graduação em Educação 

para a Ciência e a Matemática. 
422 Lilian Akemi Kato atualmente é Professora Associada do Departamento de Matemática da 

Universidade Estadual de Maringá atuando no Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência e 

Matemática e no Mestrado Profissional em Ciências Ambientais. 
423 Marcelo Carlos de Proença atualmente é Professor Adjunto do Departamento de Matemática da 

Universidade Estadual de Maringá atuando como professor do quadro permanente do Programa de Pós-

Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática. 
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exemplos positivos, então, eu acho que é essa coisa de influências. Quando me 

perguntavam o que eu queria de presente eu sempre dizia: “se puder dar um livrinho” 

[risos]. Todo dinheiro que eu ganhava era para comprar livros, sempre fui assim. Bom, 

se você me perguntar o porquê eu escolhi ser professora de matemática, pois eu não sei 

se eu sou CDF424, mas eu amava aprender, queria saber de tudo, eu era tão curiosa. Sou 

assim até hoje. 

Na época em que eu fiz o Ginásio, que seria o Ensino Fundamental, eu estudava 

numa escola de freiras. E depois, quando eu resolvi que queria fazer Matemática, eu fui 

fazer o Científico na escola do estado. Mas você tem que ver que nessa época havia 

pouca gente que se formava no Ensino Superior e nem sempre existiam professores 

formados em licenciatura. O meu professor de Matemática do Ensino Médio era um 

engenheiro que havia feito concurso para ser professor da escola. Então, quando eu 

estava na escola, no Ensino Fundamental, vamos dizer assim, a professora dos três 

primeiros anos era uma professora que não havia cursado o curso superior, ela tinha o 

curso Normal425 só. E naquela época, como era muito raro professor formado, havia um 

Programa do governo426 e acontecia assim: quem fazia Normal naquele tempo, eles 

participavam dessa campanha chamada Cades427, e quem participava tinha direito de dar 

aula no que seria o Ensino Fundamental II hoje. Então, era uma alternativa para a 

formação de professores. E nos três primeiros anos do meu primário quem me deu aula 

era uma professora freira, mas que era professora normalista, e no último ano (quarto 

ano), foi um professor que tinha feito Cades, que no ano anterior ele tinha dado aula de 

História e no quarto ano ele foi dar aula para mim de Matemática. 

 E foi aí que eu decidi que eu ia ser professora de matemática, porque aquele 

professor não conseguia se explicar e as pessoas não conseguiam entender, porque eu 

acho que nem ele entendia tanto de Matemática assim. Eu me lembro que muitas vezes 

eu tinha que tentar descobrir como era o conteúdo para eu tentar explicar para os outros. 

 
424 CDF significa “cabeça de ferro” ou “crânio de ferro” porque a pessoa estuda tanto que se presume que, 

se tivesse um crânio normal como os demais, esta cabeça não resistiria. 
425 O Curso Normal criado em 1835 tinha o objetivo de formar professores para atuarem no magistério de 

ensino primário e era oferecido em cursos públicos de nível secundário (hoje Ensino Médio). 
426 Lançado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). 
427 A Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário objetivava a criação de um novo 

modelo de professor Secundário no período de sua vigência entre 1950 e até o início de 1970. Para saber 

mais sobre, ver: MIRANDA, Bruna Camila Both. A Cades e um novo modelo de professor secundário 

nas décadas de 1950 e 1960. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências 

e Ciências Exatas, 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/180981>. 

 

http://hdl.handle.net/11449/180981
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E nós tínhamos exame no meio do ano, foi um desastre, porque teve apenas três notas      

acima de 5,0 [risos]. Isso foi no final do Ginásio, o que seria o nono ano hoje. Aí o 

negócio ficou muito chato, porque parece que ele ficava feliz quando a gente ia mal 

[risos]. E nesse meio tempo chamaram outro professor no 2° semestre para nos dar aula 

e esse era formado em matemática, aí a coisa foi mais fácil, fluiu mais. E nessas alturas 

na minha cabeça tinha isso, que é possível aprender matemática sem tanta dor e 

sofrimento. Então, eu pensei: “Eu vou ser professora de matemática porque eu quero 

ensinar direitinho” [risos]. 

 Veja como são as coisas, porque de fato eu gostava de estudar, eu era muito 

curiosa, queria muito saber de tudo, pensava em ir para outros lugares, tanto que quando 

eu estava saindo da universidade, eu estava buscando fazer um curso fora, tinha tudo 

prontinho para sair. Mas, no fim, eu precisei ficar porque papai ficou doente, não tinha 

jeito, eu não ia poder sair. E eu sou filha única, não tenho irmãos. E aí eu fiquei, fui dar 

aula mesmo, até prestei um concurso que naquela época era o que hoje se faz na 

universidade. Porque tinha uma prova escrita, que era sorteada na hora e tinha que fazer 

as questões de matemática. E então, você era chamado um dia e tinha que ler 

publicamente sua prova para a comissão e havia alguém verificando se você não estava 

acrescentando nada, depois disso você tinha que sortear um tema e dar uma aula em 

uma classe. Para mim caiu Geometria e eu precisei trabalhar com uma turma que seria 

hoje o oitavo ano. E era uma aula importantíssima porque os avaliadores iam assistir à 

aula que você estava ministrando. E outra coisa, isso foi antes do meu tempo, que nas 

seleções os professores precisavam fazer um exame de erudição, ou seja, era sorteado 

algum tema, não necessariamente com referência à matemática, vamos dizer assim, 

sobre política, religião, história, geografia, e você tinha que falar durante certo momento 

sobre isso. Então, exigia do professor não só o conteúdo, mas uma cultura geral.  

Eu tenho impressão de que todos nós que iniciamos este movimento tínhamos, 

vamos dizer assim, esta característica de ir para frente e tentar fazer, de querer aprender 

mais coisas e participar. E nós ministramos muitos cursos para professores, nós 

construíamos essas relações. Eu dei cursos de geometria para várias turmas de 

professores, o Dionísio tinha os cursos de especialização dele e eu sempre trabalhei com 

ele. E eu acho ótimo isso, para saber o que o professor pensa, eu acho isso tão 

importante... Quando eu cheguei aqui em Maringá eu comecei a trabalhar na Educação, 

porque quando eu fui fazer o concurso eu ia me inscrever para Matemática, mas 

Matemática exigia que você estivesse fazendo ou concluído pelo menos o mestrado em 
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Matemática ou Educação Matemática. E os únicos cursos da Educação Matemática na 

época eram o da Universidade Santa Úrsula428, no Rio de Janeiro, e o de Rio Claro. Mas 

naquela época eu estava mais interessada em ver a questão da Educação no geral, e por 

isso eu estava fazendo lá na Unicamp em Educação. Então, eles não me aceitaram aqui, 

embora eu fosse da matemática, (mas) eles tiveram que me aceitar na Educação porque 

eu estava fazendo mestrado em Educação. Durante o tempo que eu trabalhei na CENP 

eu fiz um curso de Pedagogia que era destinado para quem já tinha um diploma de 

licenciatura, como uma complementação pedagógica. Então, eles não puderam dizer 

não para mim [risos].  

Mas quando eu vim para cá, o meu objeto de estudo continuou a ser a 

matemática, porque os meus alunos iam ter que ensinar matemática. Mas, infelizmente, 

eu não pude trabalhar muito com matemática no curso, porque pedagogia tem pouca 

matemática, um ano só e olhe lá. E o meu projeto de pesquisa era sobre matemática, e 

eu fiz uma série de trabalhos de pesquisa com os alunos sobre isso. Então, o início foi 

essa coisa, foi a partir daí que a gente começou a produzir, tanto eu produzir quanto os 

alunos produziam bastante. E o meu encontro com a escola e com os anos finais do que 

seria o Ensino Fundamental, o meu contato com eles era quando eu ia para a sala de 

aula com as minhas alunas que estavam fazendo Prática de Ensino. Então, era assim que 

eu tomava conhecimento do que estava acontecendo nas escolas.  

Bom, o que eu sempre gostei de trabalhar e continuo gostando é com a 

Geometria. E ainda hoje, apesar da minha dissertação de mestrado429 ter feito bastante 

movimentação, muitos dos trabalhos de geometria se referem a ela, que era a questão do 

abandono do ensino da Geometria. Isso é uma coisa que ainda acontece e o que a gente 

pode perceber é que ainda (hoje) os professores têm uma dificuldade enorme de 

trabalhar com geometria. Por isso eu tenho feito muito trabalho com aluno em sala de 

aula, de observar a sala de aula, observar como se faz o trabalho, seja de geometria, seja 

de aritmética. E eu gosto muito de trabalhar com a questão da comunicação e da 

argumentação. E os meus alunos têm muitas ideias diferentes e eu sempre quero fazer, 

eu tenho a mente muito aberta. Eu sei que tem gente que não permite isso, não permite 

coisas novas, mas eu sou muito inquieta, então, eu aceito fazer coisas diferentes. E nós 

 
428 A Universidade Santa Úrsula (USU) é uma instituição privada de ensino superior do Brasil, com sede 

na cidade do Rio de Janeiro. O curso de Pós-graduação em Educação Matemática que existia nessa 

universidade fechou. 
429 PAVANELLO, Regina Maria. O abandono do ensino de geometria: uma visão histórica. Dissertação 

de mestrado.  Ano de Obtenção: 1989. 
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fizemos umas coisas interessantes, como um trabalho de representações sociais de 

professores e alunos do EJA430 que foi ótimo431.  

Eu tinha uma aluna que trabalhava com EJA sobre a matemática no ensino de 

matemática, eu tenho um trabalho com o pessoal da Educação à Distância, nós tínhamos 

um curso de formação de professores dos anos iniciais, e dois alunos meus trabalharam 

nesse curso, um trabalhando mais a comunicação que havia dos professores da 

disciplina, da universidade, e os professores que tinham o papel de trabalhar com o 

aluno nos polos, os monitores. E nesse trabalho ele trabalha com as questões de 

geometria e fomos verificar como é que estava sendo o trabalho com a geometria na 

Educação à Distância, fazendo um trabalho com os monitores e os professores e o outro 

com os alunos, como eles estavam fazendo e as dificuldades da compreensão dos 

conceitos geométricos. Então, isso aqui é muito interessante, porque eu acho que teve 

muita coisa boa. 

Uma delas (orientandas) trabalhou com a questão das diretrizes curriculares, 

com a questão de como é que foram inseridas as geometrias não euclidianas no 

currículo432, e ela discute essa inserção, trabalhando mesmo com depoimentos, com 

histórias de vida, essas coisas... E no doutorado433 ela faz um estudo sobre o 

PROFMAT434, sobre os objetivos, então ela pega desde os textos que explicam o que é 

esse PROFMAT, os documentos, faz análise de livros, assistiu aulas e tudo mais. E 

nesse trabalho a gente percebe que o problema está muito mais embaixo, que o 

professor de matemática hoje nem sempre tem os instrumentos necessários, os 

conhecimentos necessários, porque essa formação que estão tendo ignora que se está 

formando um professor. De fato, hoje a gente percebe que não é isso que está 

acontecendo nas Licenciaturas em Matemática, é por isso que tem um grupo da 

SBEM435 que é da formação de professores de matemática, e é uma briga.  

 
430 Educação de Jovens e Adultos. 
431 ARAÚJO, Nelma Sgarbossa Romam de Araújo. Representações Sociais de professores de Matemática 

e alunos da Educação de Jovens e Adultos sobre esta modalidade de ensino e a Matemática na EJA. Tese 

(Doutorado em Educação Para a Ciência e o Ensino de Matemática) - Universidade Estadual de Maringá. 

2012. 
432 CALDATTO, Marlova Estela; PAVANELLO, Regina Maria. O processo de inserção das geometrias 

não euclidianas no currículo da escola paranaense: a visão dos professores participantes. Bolema. Boletim 

de Educação Matemática (UNESP. Rio Claro. Impresso), v. 28, p. 42-63, 2014. 

433 CALDATTO, Marlova Estela. O PROFMAT e a formação do professor de matemática: uma análise 

curricular a partir de uma perspectiva processual e descentralizadora. 2015. Tese (Doutorado em 

Educação para e Ciência e a Matemática) - Universidade Estadual de Maringá. 2015. 
434 Metrado Profissional em Matemática. 
435 Sociedade Brasileira de Educação Matemática. 
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Eu estive em Cascavel semana passada porque eu fui fazer uma palestra lá para a 

graduação e nós fizemos o que é feito hoje na pós-graduação. O tema era formação de 

professores. E tem vários programas que eles pesquisam muito isso, não sei se vocês 

têm uma área dessas, mas eu sei que tem na UNESP de Bauru436, tem na UEL... E nós 

ficamos pensativos, pois, por que na pós-graduação isso é discutido, mas não na própria 

formação? Por que começa lá de cima e não aqui de baixo? Então, pensamos, por que a 

gente não faz um de um curso de licenciatura um curso de formação de professores? 

Não importa de que área, algumas coisas são comuns à educação. Por exemplo, a 

questão do aluno, quem é esse aluno, quais as dificuldades, os problemas, a questão do 

ponto de vista psicológico, sociológico, essas coisas. E depois vamos ver o que tem que 

dominar de matemática para dar aula. Mas, sabe, queremos um instituto de formação de 

professores, essa é a última ideia que a gente discutiu. Você conhece a Liping Ma437? 

Ela é uma autora chinesa, deixa eu te mostrar... [procurando o livro dela] Isso aqui está 

uma bagunça! Porque eu fiz umas mudanças, deixa-me ver se eu acho...  Aqui! Esse 

aqui se você tiver a possibilidade de ler438. Ela faz um estudo com professores que 

trabalham matemática nos anos iniciais e faz uma relação entre os professores 

americanos e os professores chineses, como que eles lidam com as questões da 

matemática, como é que eles apresentam a matemática para os alunos. E das coisas que 

para mim ficou muito forte é o seguinte, que o professor não só tem que saber o que vai 

ensinar, mas ele tem que saber o que o aluno já aprendeu, conhecer o aluno e o lugar 

que ele está, para que o professor possa ir até ele.  

Como professora de matemática da escola básica no que seria hoje o sexto ano, 

eu trabalhava com a matemática e eu senti que ali eu tinha uma oportunidade para nessa 

série de resolver algumas questões que tinham ficado pendentes nos anos anteriores. 

Então, eu precisava saber o que cada um conhecia até ali.  E é isso que eu digo, você 

tem que conhecer o que ele deveria saber e se ele não sabe você tem que dar 

oportunidade para que ele aprenda. Além disso, você tem que saber o que vem depois, 

para que aquilo que você ensina não prejudique a produção de outro conhecimento, mas 

tenha uma ligação entre os conteúdos. Eu acho muito importante e é isso que eu acho 

que está faltando na formação dos nossos professores, por isso que eu penso que quando 

 
436 Bauru dista cerca de 330 km de São Paulo. 
437 Liping Ma é doutorada pela Universidade de Stanford e investigadora no Carnegie Foundation for 

Advancement of Teaching. 
438 MA, Liping. Saber e ensinar matemática elementar. Tradução de Sara Lemos e Ana Sofia Duarte. 1ª 

Edição. 2009. 
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você tem uma formação integrada, está todo mundo preocupado com o ensino. E você 

aprender para o ensino e conseguir fazer essa ponte é imprescindível. 

 Nós que somos formados em matemática, se temos a ponte entre a educação e o 

que está se ensinando é ótimo. Se você não sabe fazer isso, você não sabe fazer o teu 

trabalho e não sabe ligar as coisas tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino 

Médio. Eu tenho a impressão de que as pessoas ficam dentro dos quadradinhos e não 

conseguem transitar, e isso é um problema para os alunos, porque eles começam a ver 

as coisas em caixinhas separadas. Mesmo que eu não tenha feito o Normal, eu tenho a 

obrigação de saber o que se aprende de matemática na escola dos anos iniciais para eu 

poder pegar o aluno de onde ele está e trazer para onde eu quero, mas se eu não souber 

fazer isso vai ficar uma lacuna e isso vai ser muito ruim. Se você puder ler essa tese, eu 

acho que vale a pena. Eu não sei se tem publicado no Brasil, mas para a gente que é 

professor, ela é muito interessante. E o professor tem menos formação na China do que 

nos Estados Unidos, lá os professores têm mestrado, essas coisas e, no entanto, na 

China, a capacidade de pensarem sobre o aluno, de saber o que ele pode imaginar ou 

não pode imaginar é muito maior.  

Eles têm essa coisa que nós não temos. O que aconteceu na nossa vida 

profissional é que deram muito mais trabalho do que a gente podia aguentar, e isso não 

nos permite que façamos o que eles fazem. Porque eles têm um número ideal de aulas e 

todo um período em que eles ficam estudando para resolver situações de sala de aula, 

como é que podem explicar melhor determinados conteúdos e essas coisas. Então, veja, 

quando eu estava na escola, os professores estaduais tinham obrigação de ministrar no 

mínimo 12 e no máximo 24 horas-aula por semana. Assim, tinha tempo de corrigir um 

monte de coisa, preparar aula e tudo mais. Quando eu comecei a dar aula já tinha 

passado para 16 (o mínimo) e 32 (o máximo). Mais adiante, quando eu já estava no 

final. na ditadura, o Paulo Maluf439 deixou em 20 e 44. O que é um absurdo. Ministrar 

40 ou 44 horas-aula por semana o professor não tem o tempo para mais nada, a não ser 

o de preparar aula. E isso não é uma coisa boa, é um aspecto político. Tinha uma 

professora que trabalhava comigo e ela dizia assim: “Regina, para dar 40 aulas, eu dou 

duas aulas por semana para cada turma. Para dar 40 aulas eu preciso ter 20 turmas. Se as 

turmas são de 40 alunos e eu for fazer uma prova para todo mundo por mês, são 700 

 
439 Paulo Salim Maluf é um político, engenheiro e empresário brasileiro e governou o Estado de São 

Paulo de 1979 a 1982. 
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provas que eu tenho que corrigir”. E foi aí que começaram as provinhas de “marcar x”. 

Pronto! Difícil, não dá. É uma coisa chocante.  

Minha mãe trabalhava só com os anos iniciais e dava aula só para uma turma. 

Está certo que trabalhava até sábado, mas era só para uma turma. Era diferente, ela 

podia levar caderno para casa para corrigir e hoje não se tem mais condições de fazer 

isso, tem uma série de coisas que não dá mais para fazer. Eu acho que estas pesquisas 

que a gente faz em sala de aula são muito interessantes porque a gente vê como é o 

procedimento do professor, porque quem vai para a sala é o professor, quem fala é o 

professor. Tem uma aluna que começou a assistir uma aula que a professora não queria 

que ela gravasse, mas depois ela deixou gravar. E essa professora havia dito que na aula 

dela ela deixava os alunos discutirem na aula. Mas quando ela ouviu a gravação ela 

levou um susto! Porque só se ouvia a voz dela. O aluno não é convidado mais para vir à 

lousa, para mostrar como resolveu o problema, e o outro pode ter resolvido de outro 

jeito, pode ter chegado a outro resultado, e tem que colocar para comparar, isso não se 

faz mais. Então, se você não faz isso, o que afinal de contas estamos fazendo em sala de 

aula? Estamos só colocando na cabeça dos alunos, sem querer, que matemática é uma 

coisa horrorosa, que não tem graça nenhuma, que tem só um jeito de fazer que esteja 

certo, que é chato, essas coisas todas. Porque como em sua formação o professor não 

detém esse conhecimento, como é que faz? Como é que podemos ajudá-lo e encontrar 

formas diferentes de ensinar? Porque na maioria das vezes o professor tem medo de se 

expor, tem medo de arriscar, fazer de outro jeito e não dar certo, porque ele não está 

acostumado a fazer isso. Ele não sai de sua zona de conforto. Eu acho isso se perdeu na 

formação do professor. Como ele não teve uma boa escola básica, quer dizer, não é que 

não fosse tão boa, mas eu acho que a escola piorou muito com esse aumento de carga 

horária do professor e de certa forma sucateou muito.  

E no Brasil tem muito disso. Quando se ingressava no que seria o Ginásio, não 

tinha vaga para todo mundo. E não haveria professor para todos. Então, tínhamos que 

fazer o Exame de Admissão. Nas salas de aula trabalhava-se com uma quantidade muito 

reduzida de alunos. E quando o exame de admissão foi retirado, permitiu que todos 

entrassem.  E a escola onde eu dava aula, uma das últimas... Acho que foi a terceira, eu 

dei aula em quatro escolas. A terceira em que eu dei aula foi justamente nessa época da 

abertura. Era uma escola primária, um grupo escolar, e o que aconteceu, das 7h às 11h, 

tinha aulas com os alunos menores, primeiro e segundo ano. Das 11h às 16h era com o 

pessoal de terceiro, quarto, quinto e de sexto ano. Tinha das 16h às 19h e das 19h às 
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23h, a escola funcionava em quatro períodos. Mas o tempo de aula e o número de aulas 

foram diminuídos, e ainda tiraram o sábado. Então, tinha algo muito mais restrito, de 

segunda a sexta e com poucos horários de aula. E ministrar as cinco aulas no dia já era 

muito complicado, ainda mais sem tantos professores, porque, veja, já não tinha 

professores antes, e como foram abertas muitas escolas, havia menos ainda.  

O que havia nas escolas ministrando as aulas eram alguns alunos que estavam 

fazendo ainda a graduação, tinha muita gente que era da Física, da Química, da Biologia 

que ia dar aulas de matemática. Então, houve uma mudança muito grande e muito 

repentina. Isso tinha que ter acontecido paulatinamente, essa coisa do repentino não faz 

bem para cabeça do aluno. Mas aí eles querem fazer tudo de uma vez e não sabem, 

então, foi muito complicado. Às vezes, as políticas públicas mal pensadas e mal 

utilizadas atrapalham muito a educação. E, ainda, com tudo isso acontecendo, os nossos 

proventos foram diminuindo, diminuindo, diminuindo... Minha mãe e minha tia 

ganhavam bem como professoras. Mas eu vejo que o meu poder aquisitivo foi caindo e 

caindo como professora, e o que eu recebo depois de 25 anos com aposentadoria, eu 

olho e me pergunto, como? Não está certo. E é essa complicação toda que foi causando 

todos esses problemas, porque diminuiu o salário dos professores e a escolas já não 

eram tão bem construídas, e tudo isso dificulta a educação. Tem coisas que parecem ser 

pequenas, mas juntando tudo, ficam gigantes. 

A escola antiga não era tão boa por conta do espaço, mas havia mais tempo de 

trabalho, mais tempo estudo, mais possibilidades de fazer um trabalho diferenciado, 

havia menos alunos por turma, coisa que hoje é difícil. No meu caso, quando eu fiz 

faculdade de licenciatura, (como Estágio) eu peguei durante um ano uma turma. Eu 

fiquei metade do ano dando aula e uma colega assistindo e me ajudando, e no outro 

semestre a gente invertia, ela dava aula e eu ficava observando e ajudando naquilo que 

fosse possível. E nós tínhamos uma professora (responsável pela Prática de Ensino) com 

quem a gente discutia. Mas hoje eu não tenho coragem de levar meus alunos para dar 

uma aula assim. Porque os exemplos são tão ruins que é melhor nem levar. Eu acho que 

estão exigindo do professor uma coisa que ele não pode dar, porque a formação dele foi 

insuficiente, não é culpa dele. E a gente não tem dinheiro mais para comprar livro como 

se tinha antes. Havia mais possibilidades, as próprias editoras davam livros para a gente, 

hoje nem isso tem acesso. Eu acho que piorou nesse sentido.  

E a gente precisa mudar. Eu acho que se a gente tivesse um instituto de 

formação de professores, talvez conseguíssemos produzir mais coisas. Temos que 
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lembrar alguns professores que eles já não tiveram uma formação muito boa. Hoje para 

entrar num curso de matemática, em um curso de licenciatura, principalmente, é 

diferente. A procura não é tão grande. Então, como diz a Clélia, “basta não zerar”. E 

ainda tem isso de que não é todo mundo que se sente professor. Às vezes, o aluno entra 

na Licenciatura em Matemática, não tem noção de que é um curso para formação de 

professores e só descobre isso quando precisa fazer os estágios. Eu fico preocupada com 

isso, porque ele acaba ficando infeliz. E quando a gente pensa em escola particular é 

pior ainda. Não que os professores sejam piores, mas quem está dando aula em escolas 

particulares também não tem uma boa formação. Mas talvez ele tenha menos 

possibilidades dentro da escola de fazer alguma coisa diferente.   

Tem muitas escolas que até fazem curso de capacitação. Essa escola particular 

onde eu trabalhei, por exemplo, nessa segunda fase do Ensino Fundamental, todo 

começo de quinzena os alunos recebiam as tarefas e tinham os três primeiros horários da 

manhã para realizar as atividades. Estando eu na sala, não necessariamente eles tinham 

que fazer matemática, podia ser qualquer outra disciplina. Eles podiam estar 

trabalhando com as obrigações de outra disciplina, e se eu não pudesse resolver suas 

dúvidas, porque em geral eles perguntavam muito, eles podiam sair da sala de aula e 

perguntar para a professora da disciplina. Depois a gente tinha um tempo nas outras 

duas aulas do dia para corrigir aquilo que eles tinham feito. Isso eu acho que foi uma 

experiência muito interessante do meu ponto de vista, e o fato de ter trabalhado em 

diferentes escolas lá em São Paulo foi ótimo, porque eu trabalhei em escola que era 

muito simples, depois eu fui para escola dentro da cidade. E essa passagem em cada 

escola era diferente da outra, havia problemas diferentes. Eu acho que talvez essas 

coisas todas que aconteceram acabaram me levando para pesquisa. Eu me perguntava: 

“Tem que ser assim? Pode ser diferente? O que poderia ser feito?”. 

Deixe-me voltar aqui um pouquinho para o nosso movimento da Educação 

Matemática no estado do Paraná. Eu acho que começou muito timidamente. Mas 

engraçado é que nós, num primeiro momento, nos apoiamos muito uns nos outros.  Eu 

acho que a gente precisava ter uma cara própria.  Claro que cada um de nós tinha visões 

diferentes, mas nós nos encontrávamos regularmente, não toda semana ou todo mês, 

mas a gente tinha época de encontro.  Vinha gente de fora para conversar com a gente, 

principalmente porque a Maria Tereza trazia muitas pessoas, pois como ela estava 

fazendo o doutorado e era professora da Universidade Federal, ela tinha essa 

possibilidade de trazer essas pessoas que também eram de Universidades Federais. Eu 
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acho que foi uma época que a gente aprendeu a fazer pesquisa, a gente aprendeu a 

discutir o que estava acontecendo no campo da Educação Matemática, estava 

aparecendo todo esse movimento, então, eu acho que tinha muito isso de um apoiar o 

outro, embora as cabeças, as ideias fossem diferentes. Porque nós não somos todos 

iguais, nós temos interesses diferentes dentro da área da Educação Matemática.  

Mas eu acho que foi esse movimento que tornou possível a abertura dos 

programas de pós-graduação e que também possibilitou que a gente começasse um 

programa de formação de outros pesquisadores.  Aos poucos o ENEM, que acabou se 

tornando muito grande, era também a possibilidade que a gente tinha de encontrar 

pessoas do Brasil inteiro que estavam interessadas nessas questões da Educação 

Matemática e podíamos ter contato com o que estava sendo pesquisado. Porque nós não 

tínhamos como hoje essa facilidade de comunicação. E nesses encontros havia uma 

troca, a gente começou a trocar material e isso nos permitiu crescer e nos preparar para 

depois.   

Quando eu vim para cá, eu acho que eu fui uma das primeiras a ter o doutorado.  

Eu acabei meu doutorado em 1994, e eu acho que depois de mim foi a Ettiène, a Maria 

Tereza, a Regina Buriasco e a Clélia. E eu acho que foi interessante essa coisa de a 

gente ter alunos para orientar, esses alunos que atualmente já são orientadores. Esse 

crescimento que se deu a gente percebe, por exemplo, no EPREM440, que você vê os 

trabalhos, o que está sendo produzido e você vê o que aumentou de produção aqui.  Eu 

acho muito importante isso de mostrar o que a gente faz. Uma coisa que a gente tinha 

nos Programas antigamente no PCM, por exemplo, e nós fizemos isso, Fábio e eu, em 

nossa disciplina na UNESPAR441, é que todos os projetos foram apresentados em sala 

de aula para os alunos e professores. A gente fazia o evento e nesse evento todo mundo 

apresentava os projetos, eu não sei se vocês também fazem, mas era muito interessante, 

e a gente trazia a pessoas de fora para dar o parecer para o projeto. Eu acho que agora 

está ficando um pouco mais difícil porque, como aumentaram os programas, não tem 

mais tanto dinheiro disponível para fazer muita coisa.  Depende muito da universidade, 

se é possível ou não, porque o dinheiro da CAPES442 está no chão.   

Uma das coisas que a gente aprende muito é quando a gente participa de bancas. 

Eu acho que nessa conversa que tem durante as bancas se aprende muita coisa e você se 

 
440 Encontro Paranaense de Educação Matemática. 
441 Universidade Estadual do Paraná. 
442 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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obriga a entrar no assunto do outro.  E hoje em dia nem sempre tem essa oportunidade 

de ficar junto, de participar disso, é uma pena essa coisa. E nos eventos é muito corrido. 

Uma coisa que eu acho muito complicada é que você tem uma seção de apresentação e 

depois só apresenta, tchau e vai embora. Eu acho que isso não é aprendizado, isso é 

transmissão de um monte de informações. A gente teria que discutir o trabalho, teria que 

fazer um fechamento ou alguma coisa assim.  E eu vejo que a gente não consegue fazer 

isso. Então, é complicado. O momento que eu acho que seria um momento de 

aprendizado acaba não acontecendo. E hoje nós temos muitos outros temas em 

discussão do que a gente tinha antes. A Clélia e o Fábio, por exemplo, estão trabalhando 

dentro de uma coisa nova, que é a questão da Educação Especial e Educação Inclusiva, 

e o que significa isso para o professor, o que significa isso dentro da matemática, da 

educação matemática. Então, hoje eles têm outra metodologia sendo aplicada e 

discutida. No dia que eu fui para lá fazer uma palestra para conversarmos, nós 

discutimos exatamente sobre essas coisas, sobre que contribuições, por exemplo, que a 

modelagem proporciona, e você tem a etnomatemática, o que é isso? É um programa, 

uma visão, o que significa isso? Eu acho que está na hora da gente fazer uma revisão de 

tudo isso, o que significa dentro de uma graduação trabalhar com todas essas 

tendências. Eu trabalho com as tendências, mas e aí?  O que isso contribui para a 

formação do professor se a própria formação dele no âmbito de sua própria disciplina é 

insuficiente? Eu acho que tem muitas questões para serem respondidas, por isso que eu 

acho que a gente tinha que pensar sobre isso e cabe a vocês agora começarem a discutir 

isso.  Porque a gente já discutiu bastante [risos]. Mas eu continuo interessada, continuo 

discutindo e trabalhando bastante.  

 E a gente está vendo uma feminização do magistério, que fala de toda essa 

questão que está por trás de ser mulher. É engraçado que quando eu comecei a trabalhar 

era mais ou menos equilibrado entre homens e mulheres, como professores e tudo mais.  

Os alunos tinham modelos, sabe? No primário sempre foi mais mulheres do que 

homens, obviamente. Havia homens, mas já era mais raro, talvez em cargos de diretoria. 

Mas com essa história da diminuição do ganho do professor que eu te contei, o que 

aconteceu, a profissão se tornou cada vez mais feminina, certo? Secundária.  E a gente 

como mulher às vezes até esquece que é professora [risos], porque isso ficou meio 

natural. Isso era o que tinha para a mulher. É muito complicado...  Até o último ano que 

eu dei aula em sala de aula nós tínhamos colegas homens, mas aos poucos a profissão já 

não era mais interessante para o chefe de família, porque era mais comum que os 
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homens fossem chefes de família. Então, eles acham que a mulher não é chefe da 

família, porque, supostamente, já tem um homem que é. Assim, a mulher pode ganhar 

menos, mas o homem não pode, porque ele precisa de salários maiores, já que ele é o 

meio de sustento da família. E tudo bem se uma professora ganhar pouquíssimo, 

porque, veja, ela tem marido443 [risos]. É absurdo. Só que tem muita mulher hoje e tinha 

muita mulher antigamente que era chefe de família!  Entende? Então, a coisa ficou meio 

complicada.  

E, ainda, eu acho que tem outra coisa a ser discutida que é essa formação feita à 

distância. Porque tem agora muitos cursos de licenciatura a distância.  A distância do 

quê? A distância do professor? Ou a distância do conhecimento? Então, quando me 

dizem que o pessoal da Educação a Distância tem resultados melhores que o da 

educação presencial, eu me pergunto, mas essa licenciatura é a primeira licenciatura que 

eles têm?  Eu digo isso porque o que a gente percebe é o seguinte, que tem muita gente 

fazendo uma segunda licenciatura, ou já tendo um curso anterior, mesmo que não tenha 

sido uma licenciatura. Mas é evidente que é diferente de quem está fazendo um curso 

pela primeira vez.  E cadê a discussão que é preciso para a gente aprender?  As 

diferenças de ponto de vista?  O que eu gostava como professora é quando havia uma 

discussão com os alunos. É ótimo ver essa discussão e como isso faz o aluno refletir. E 

isso à distância eu não sei se acontece.  Tem muita gente que diz que no futuro será tudo 

à distância, mas eu quero saber: a distância do que?  Eu sempre me ponho essa 

pergunta. Não sei.  Mas eu sei que eu tinha muitos colegas que tinham medo de 

perguntar para o professor, mas eu perguntava.  Mas se você está na sala de aula você 

tem essa possibilidade, e na matemática é muito importante.   

Eu tenho uma experiência muito interessante de relatos feitos por minhas 

orientandas na sala de aula, principalmente na formação de professores de matemática, 

de que o aluno não é convidado a abrir a boca para falar.  Eu não sei se em todos os 

lugares é assim, me parece que em Campo Mourão no curso de Licenciatura da 

UNESPAR é um pouco diferente, eles tentam fazer uma coisa diferente. Mas eu tenho 

gravações de aulas que são terríveis! A discussão precisa fazer parte do ambiente 

acadêmico. A discussão de ideias, essa possibilidade de ter pontos de vistas diferentes, 

 
443 Neste momento Regina está fazendo uma referência a uma frase dita pelo Paulo Maluf, quando ele era 

governador de São Paulo, em relação às professoras, quando ele disse que o problema das professoras era 

o de serem malcasadas. 
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de ter formas diferentes de resolver uma coisa, isso acrescenta demais. O que é uma 

coisa que eu acho que hoje em dia tem muito pouco.   

Veja bem, eu acho engraçado que eu tive professores matemáticos que na aula 

você podia perguntar, podia discutir, e eu não sinto isso acontecendo hoje.  Mas é que 

eu acho que eu tive uma experiência em uma universidade muito diferente. Eu achava 

que havia essa relação professor-aluno menos distante. Tinha um professor, o Abrahão 

de Moraes444, acho que de Física Matemática, que deu um exercício para fazermos e 

utilizamos uma folha de papel almaço inteira para chegar ao resultado.  E ele fez em três 

linhas [risos].  Aprendemos a cortar caminhos, aprendemos que certas coisas a gente 

não precisa fazer uma atrás da outra e pode fazer direto. Eu dava aula e às vezes fazia 

todo o encaminhamento e o aluno dizia "Ih, Dona Regina, não precisa fazer tudo isso aí 

não, você podia pegar e fazer isso aqui direto". Eu falava: “Tá, você pode fazer 

realmente, mas eu estou querendo mostrar como que chegou. Como você chegou ao 

resultado pode não ser importante para você, mas para o outro é”. Mas a gente se 

divertia, era ótimo.  Mas eu acho que é isso, essa possibilidade de mostrar que pode ser 

feita de outro jeito, que não existe uma só solução, existem diferentes soluções. E as 

pessoas têm direito de ter um pensamento diferente. Outra vez eu estava ensinando 

sistema de inequações para o terceiro ano do Colegial, que hoje é o Ensino Médio, e é 

difícil porque você tem que fazer a junção de espaços. Então, tive a grande ideia de usar 

o projetor.  Eu fiz uma numa folha daqueles papéis transparentes, fiz a outra, e depois a 

gente juntou, porque na lousa não dava para fazer. Havia dois terceiros anos. Numa sala 

isso foi a descoberta da América, e na outra eles disseram assim: "Ah, já sabia". Então, 

as pessoas reagem de formas diferentes, mas que era importante fazer, isso era. Talvez 

para uma turma não, mas para outra foi importante, entende. 

 E agora eu estou participando do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática da UNESPAR, PRPGEM, e eu tinha prometido para eles que eu ia 

participar. A Clélia também. E eu estou com dois orientandos do mestrado. Tem uma 

menina que está trabalhando com geometria, com essa passagem da geometria plana 

para a geometria espacial e as dificuldades dos alunos, como é que a gente poderia 

trabalhar com essa questão das dificuldades.  E outro menino que fez normal e depois 

ele fez matemática, nós estamos trabalhando com formação do professor que trabalha 

nos anos iniciais e como esse professor vê sua formação, quais os pontos que considera 

 
444 Abrahão de Moraes foi um físico, astrônomo e professor universitário brasileiro, considerado o 

fundador da moderna astronomia brasileira. 
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fracos, o que influencia a prática dele, o que ajuda ou prejudica a prática dele, ver as 

coisas que ele não sabe. A ideia é essa.  Não é um tema novo, mas o que a gente tá 

pensando é o seguinte, estamos trabalhando isso por outro aspecto e, de fato, o mestrado 

não tem esse caráter de ineditismo.  Tem que trazer uma coisa diferente, mas não tem 

que ser inédito como é o doutorado. No doutorado você tem que pegar uma questão que 

ninguém pegou ainda. Mas eu acho que você tá aprendendo a pesquisar, no mestrado 

você está se iniciando na pesquisa, que eu acho que é meio o que você está sentindo aí, 

o que é ser pesquisadora.  Você seleciona um problema que às vezes é seu ou do seu 

orientador, embora eu geralmente gosto que haja uma relação entre as minhas 

preocupações e as preocupações do meu orientando. Você já percebeu que eu sou meio 

bagunçada, não é?  

 Eu acho que como eu tenho interesses muito variados, então, para mim é 

interessante experimentar várias coisas e eu entro na brincadeira dos meus alunos. Por 

outro lado, tem algumas coisas que permanecem constantes. O ensino da geometria, 

para mim, é uma questão fundamental. Atualmente eu estou pensando um pouquinho na 

álgebra para pensar nessa relação da passagem da aritmética, porque eu acho que é 

muito importante também. A outra questão é a relação que se estabelece na sala de aula 

entre o professor, aluno e conhecimento. Como é que se dá isso. Porque tem toda uma 

dificuldade de compreensão, o professor fala uma coisa e sabe lá como é que o aluno 

decifra aquela coisa, como é que o aluno compreende, como que eu faço para permitir 

que o aluno entenda.  Será que ele entende aquilo que eu falo do jeito que eu falo?  Às 

vezes a gente não percebe que a dificuldade do aluno está mais embaixo e aquilo que a 

gente fala que ele não compreende, porque ele não domina do jeito que a gente domina, 

eles estão aprendendo. Às vezes, a escola se esquece disso.  Por isso eu acho que é uma 

coisa importante pensar nisso. E é por isso que alguns temas me são caros. Essa questão 

da tentativa de comunicação e da argumentação, o porquê você faz, o porquê você acha 

que está certo, o porquê você acha que está errado, onde você acha que está errando, o 

aluno precisa argumentar! E é essa argumentação que a gente não está vendo, porque é 

assim e ponto, acabou.  Não é assim! Podia ser diferente, será que não posso pensar por 

outro lado?  

Ah, e outra coisa, detesto tudo quanto é cargo que seja, assim, por exemplo, de 

diretoria de centro, essas coisas todas. Não gosto [risos].  Eu gosto de dar aula.  Esse 

negócio de cargo não é comigo. Mas nós temos experiências de vida diferentes.  A 

Clélia, por exemplo, ela começou no Ensino Superior e depois que ela foi, por vários 
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motivos, começar a trabalhar com Educação Básica. A Maria Teresa começou como 

professora das séries dos anos iniciais. Cada um de nós partiu de um ponto e talvez por 

isso nossas preferências sejam um pouquinho diferenciadas. Por que a Clélia se 

interessa tanto, por exemplo, por essa questão da Educação Especial? Porque ela tem 

duas filhas que são surdas. Já para mim nunca me passou pela cabeça estudar isso. 

Então, isso marca o trabalho dela, embora tenha muitas coisas com as quais ela trabalha.  

Eu já tenho outras coisas, eu gosto dessa coisa da criança que se abre para matemática, 

que começa a compreender a matemática, começa a entender outras coisas diferentes, 

porque, como eu dei aula na escola básica, eu tenho outra perspectiva do que alguém 

que trabalhou sempre com Ensino Superior.  E eu não tenho filho, quem tem filho 

também tem uma experiência com criança, mas é diferente. Então, cada um de nós tem 

umas experiências que nos levaram a ser o que nós somos.  E eu acho que é exatamente 

essa possibilidade dessa múltipla escolha que torna mais forte a área da Educação 

Matemática. E hoje a gente tem muita coisa sendo publicada. Umas coisas muito boas e 

outras nem tanto [risos].  

Eu acho que a gente tem essa vibração por causa disso, essa coisa de você estar 

sempre com a cabeça agindo, para sempre aprender, isso faz uma diferença bárbara. Lá 

na UEL tem a Márcia Cyrino445, pena que ela não está aí, está em Portugal, mas ela 

deve chegar esse final de ano, porque seria interessante você entrevistá-la. Ela tem uma 

experiência muito grande, porque, de nós, ela é aquela que tem uma experiência 

internacional. Ela tem trabalhado muito em conjunto com o pessoal de Portugal. E o 

tipo de coisa que ela faz eu achei muito interessante, que é um ensino exploratório, 

como é que a gente transforma essa sala de aula numa aula de pesquisa. Eu acho que ela 

tem feito uns trabalhos bastante interessantes e ela tem trabalhado muito com formação 

de professores.  Eu acho que você tem que entrevistar ela.  Ela não é das primeiras, mas 

ela é sim uma das que começou, porque ela começou o programa lá da UEL com a 

Regina.  

E eu trabalhei com muitas pessoas. Eu trabalhei junto com a Helenalda Calado e 

quando eu fui para Secretaria de Educação, trabalhei com a Célia Carolino446, e a gente 

trabalhou não só lá, mas depois nós até participamos de uma Diretoria da SBEM juntas.  

 
445 Márcia Cristina de Costa Trindade Cyrino atualmente é bolsista produtividade do CNPq e Professora 

Titular da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Coordenou o PECEM - Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática de agosto/2009 a maio/2013. É uma das 

entrevistadas desta pesquisa. 
446 Célia Maria Carolino Pires atualmente é professora da Universidade Cruzeiro do Sul e colaboradora da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 
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Aí tem tantas experiências, tinha o Bigode447, que eu trabalhei, tinha várias pessoas do 

grupo Momento e eram pessoas que tinham experiências muito variadas. Tinha o 

Romulo448 que também estava sempre ali, o Vinício449, que é o professor lá da USP e, 

vamos dizer assim, a gente conheceu um monte de gente que começou a fazer pesquisa 

na mesma época da gente.  Tem uma colega minha que eu trabalhava, a Marília450,  e 

que ela também foi colega da Buriasco (na UNESP de Rio Claro). Trabalhei com aquele 

que é escritor de livros, o Imenes451 e aquele amigo dele que morreu que também era 

ótimo, o Jacubovic, e eles tinham os melhores livros de Ensino Médio que eu já vi na 

minha vida.  Era muito bom, mas as pessoas não sabiam como trabalhar com ele. Pena 

que eu perdi os livros nessas confusões minhas de mudança. Então, foram pessoas com 

quem a gente trabalhou junto, o Antônio Miguel452, Dario Fiorentini453, Ângela 

Miorim454, eles estavam fazendo doutorado quando eu entrei no mestrado. E eles faziam 

um monte de coisas também.  

E essas pessoas foram muito importantes para mim. O meu orientador de 

mestrado era uma gracinha, ele era físico, um violinista, filósofo, o Lafayette de 

 
447 Antônio José Lopes, conhecido como “Bigode”, é autor da coleção Matemática do Cotidiano (prêmio 

Jabuti) e de várias coleções didáticas para o ensino fundamental de 1º a 9º anos; autor de livros para 

formação inicial e continuada de professores. Autor e apresentador da série "Matemática em Toda Parte" 

de divulgação científica e popularização da Matemática da TV Escola MEC/UNESCO. Consultor na área 

de Educação Matemática do MEC (PNAIC, PCN etc.), de SEEs, SMEs, Fundações, Institutos, ONGs e 

outras instituições educacionais e científicas. Na tese de Heloisa da Silva: Centro de Educação 

Matemática (CEM): Fragmentos de Identidade (2006) tem a textualização de uma entrevista realizada 

com ele. 
448 Romulo Campos Lins foi professor Livre Docente da UNESP de Rio Claro, onde atuou por 25 anos 

junto aos programas de mestrado e doutorado. 
449 Vinício de Macedo Santos atualmente é Professor Titular da FEUSP pelo Departamento de 

Metodologia de Ensino e Educação Comparada. 
450 Marília Barros de Almeida Toledo foi coautora dos livros Atividades Matemáticas e da Proposta 

Curricular do 1° grau de São Paulo (TOLEDO, Marília Barros de; MAGNUSSON JR., Mário; 

PAVANELLO, Regina Maria; BARBOSA, Roberto; PIETROPAOLO, Ruy Cesar; CÂNDIDO, Suzana 

Laino; SANTOS, Vinício de Macedo. Proposta curricular para o ensino de matemática - 1º grau. 4. ed., 

São Paulo, 1992). 
451 Luiz Marcio Pereira Imenes é mestre em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (1989) e é autor de livros didáticos. Criou o primeiro curso de formação de 

professores a distância pela FUNBEC (Fundação Brasileira de Ensino de Ciências). 
452 Antônio Miguel é professor, pesquisador pleno e orientador em nível de mestrado e doutorado junto ao 

Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Unicamp e junto ao Programa de 

Pós-Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática da Unicamp (PECIM). 
453 Dario Fiorentini atualmente é pesquisador PQ do CNPq (nível 1D) e professor doutor da Universidade 

Estadual de Campinas, onde exerce atividades de pesquisa e de docência na graduação e na Pós-

Graduação em Educação (mestrado/doutorado). 
454 Maria Ângela Miorim coordena o Grupo de Pesquisa HIFEM - História, Filosofia e Educação 

Matemática da FE-UNICAMP, desde a sua criação em 1996. É Professora Doutora do Departamento de 

Ensino e Práticas Culturais da Faculdade de Educação da UNICAMP. Atua nos Cursos de Licenciatura da 

UNICAMP, no Programa de Pós-Graduação em Educação e no Programa de Pós-Graduação 

Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática. 



165 
 

Moraes455.  E tinha a doutora Amélia, que era uma professora que tinha sido professora 

lá na USP e quando se aposentou começou a trabalhar lá na Unicamp quando eu estava 

fazendo mestrado. Já que eu me lembro do nome completo dela e te digo... De vez em 

quando eu esqueço os nomes que a gente não usa muito e vai para as cucuias456 [risos]. 

O Eduardo Sebastiani457, uma gracinha também, uma pessoa muito bacana. A banca da 

minha qualificação do mestrado foi a Dra Amélia e o Sebastiani, depois na defesa ele 

não pôde, ele tinha viajado ele não voltou a tempo, então eu chamei o Benedito 

Castrucci458, que ele foi professor da USP. Ele tem livro da Escola Básica junto com 

outro colega e ele foi meu professor na universidade. Você pode ver quem são essas 

pessoas que foram tão importantes na minha vida. O Castrucci era um dos que 

participavam do GEEM, ele veio de uma família muito simples e acabou fazendo 

faculdade na USP logo no começo da universidade. Ele era ótimo, uma pessoa muito 

legal. E a doutora Amélia era maravilhosa, ô pessoa bonita! Dentro da área da Educação 

ela é extremamente querida. Agora ela faleceu, mas se estivesse viva hoje estaria com 

99 anos459.   

E a minha dissertação foi assim, a gente escrevia tudo à mão, não é? Eu não 

tinha computador na época, eu fui ter computador quando entrei no doutorado. Eu não 

sei se eu tenho aqui, espera, deixa-me ver [procurando a dissertação] ...  A dissertação é 

essa aqui [folheando sua dissertação pelo computador], a introdução é a questão do 

porquê eu decidi fazer essa pesquisa, falo um pouco da matemática e eu vou falando do 

problema de pesquisa, que foi derivado da minha luta de todo dia.  Eu mostrei como é 

que eu descobri que as pessoas já não tinham mais o conhecimento geométrico. E aí eu 

faço as minhas questões de pesquisa, as quais são aquelas que eu disse para você.  Eu 

queria saber o porquê de o ensino da geometria ter sido deixado em segundo plano e que 

prejuízo pode acarretar para a formação do aluno.  A ideia era essa.  E aí a gente vai 

procurar as causas.  Esse trabalho para mim, na época que ele surgiu, foi muito 

interessante, porque todo mundo sabia desse trabalho e todo mundo começou a usar.  

Então, acabou sendo um trabalho que marcou uma época e ainda ele é muito citado 

quando se fala de geometria.  

 
455 Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professor titular da 

Faculdade São Bento.  
456 Falhar, malograr. 
457Eduardo Sebastiani Ferreira atualmente é professor vinculado ao Instituto de Matemática, Estatística e 

Computação Científica, Laboratório de Ensino de Matemática. Imecc – Unicamp. 
458 Benedito Castrucci é Professor Titular aposentado da Universidade de São Paulo e autor de livros de 

matemática, com milhares de exemplares vendidos. 
459 Ela nasceu em 1920. 
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 E eu faço também uma história da geometria. Então, eu fiz todo um trabalho em 

que eu vou mostrando que a geometria nasce dos problemas reais e vai se 

transformando dependendo da época e do contexto. E aí, eu faço um estudo no Brasil. 

Eu gosto desse trabalho, gosto muito mais dele do que da minha tese.  Embora tenha 

muita coisa interessante na minha tese de doutorado também.  Na tese eu estudo essa 

abertura de quando a criança começa a aceitar e ver que há outras possibilidades. Eu 

peguei (na dissertação) a realidade brasileira no século XX, e eu vou dizer o que 

acontece na sociedade brasileira. E, então, eu vejo o que acontece aqui no campo da 

Educação, o que vai modificando, como é que são as escolas, como é que eles decidiram 

o que vai ser estudado nos currículos e tudo mais, o que grandes pensadores pensam 

sobre educação e, finalmente, eu vou pegar das leis de diretrizes e bases de antigamente, 

sobre a questão do ensino da geometria no Brasil. Eu mostro como que ele era e o que 

vai acontecendo, qual a influência que tem etc. E eu vou ver todas as reformas que 

aconteceram, o que têm nessas reformas, quais são as disciplinas, como é que se propõe 

que seja feita a educação. 

 E eu mostro o que acontece na época da Matemática Moderna, que tem uma 

legislação que permite que cada escola defina seu currículo.  Não tem mais um currículo 

nacional nem estadual, é o currículo da escola.  E aí o que eu mostro ali é que, ao 

permitir isso, os professores que não conheciam a geometria acabam tirando a 

geometria do currículo. No primeiro ano do ensino médio eu tinha alunos que sabiam 

função e não sabiam geometria e os que sabiam geometria não sabiam função. Então, o 

primeiro ano tinha que dar uma arrumada em tudo, voltar no conteúdo para depois 

continuar.  E deu bastante trabalho para escrever, só de você olhar só a bibliografia.  Eu 

tive quatro anos para fazer, foi muito interessante.  Tinha muitas leituras que não tinham 

em português, não tinha muita tradução. Coitada dessa menina que digitou minha 

dissertação, foi datilografada, porque eu não sabia usar aquilo e ela fez para mim.  Mas 

eu aprendi muita coisa escrevendo este trabalho.  E eu fiz 13 disciplinas no mestrado.  

Eu podia fazer duas por semestre.  Então, acho que eu levei dois anos para fazer.  

Mas é isso, eu acho que a gente tem experiências de vida diferente.  É isso que 

você vai ver.  Mas a gente tem uma abertura muito grande para as coisas, e eu acho que 

isso que incentiva a gente a ser parecido. É uma coisa muito de geração, porque me 

parece que as crianças de agora não têm paciência de se sentar e ler.  Mas eu lia feito 

uma louca. Quando eu vim para cá eu já tinha feito a qualificação, e eu tive que escrever 

tudo à mão. Era definitivamente um recorte e cola. Eu dormia com lápis e papel. Porque 
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às vezes de noite eu tinha uma ideia, acordava e escrevia. Eu acho interessante você 

pensar assim como é que foi a nossa estrutura de formação que levou a gente chegar 

aonde a gente está. Interessante isso. Como você também tem a sua história, não é, 

Tailine? São as histórias de vida que são muito importantes.  Eu acho muito interessante 

trabalhar com essas histórias de vida porque eu acho que a gente percebe coisas 

parecidas, que tem muita convergência, como eu acho que você vai encontrar por 

sermos todas mulheres, e outras que saem totalmente fora, algo inesperado. Então, é 

uma coisa que precisa ser olhado individualmente, porque nem todo mundo passa pelas 

mesmas fases, não é? Tem coisa que não dá para agrupar.  Por isso eu acho o trabalho 

do grupo de vocês, que o Garnica460 coordena, muito interessante por causa disso.  Têm 

coisas que não dá para fazer convergir. E as histórias de vida nos mostram as 

subjetividades. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
460 Antônio Vicente Marafioti Garnica é Livre-docente (2005) pelo Departamento de Matemática da 

UNESP de Bauru. Coordena o Grupo de Pesquisa "História Oral e Educação Matemática" e atua nos 

cursos de graduação da UNESP de Bauru e nos Programas de Pós-graduação em Educação Matemática 

(UNESP de Rio Claro) e em Educação para a Ciência (UNESP-Bauru). 
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Ettiène Cordeiro Guérios e Neuza Bertoni Pinto461 

25 de novembro de 2019. A quinta e a sexta entrevista 

Hoje viajaremos, eu, meu pai e minha mãe, para Curitiba Novamente. Amanhã 

farei duas entrevistas: com a Ettiène, às dez da manhã, e com a Neuza, às duas da tarde. 

Consegui marcar as duas entrevistas no mesmo dia para não precisar ir para Curitiba 

mais uma vez este mês. Sairemos às 23h de Campo Mourão. Heloisa e eu decidimos 

limitar o número de colaboradoras em oito, visto que alguns dados começaram a se 

repetir. Fico aliviada por estar concluindo porque, no início, fiquei com receio de me 

atrasar demais na produção de dados. 

 

26 de novembro de 2019. Algumas impressões 
Chegamos a Curitiba às sete da manhã e precisei aguardar um pouco. Enquanto 

isso, passeamos por Curitiba, uma cidade que gostamos muito. Às dez, dirigi-me ao 

apartamento da Ettiène e fomos até o seu escritório, cheio de livros, lembranças de 

viagens e fotografias de suas filhas. Cabelos enrolados, aos ombros e castanhos escuros, 

elegante, sorridente, que ama viajar, Ettiène foi muito simpática e o seu cachorrinho 

ficou por perto durante quase toda a conversa. Infelizmente, sua mãe havia sofrido um 

acidente doméstico alguns dias antes e, por essa razão, Ettiène, preocupada, ora ou outra 

ia verificar como ela estava. Intervi poucas vezes em nossa conversa, apenas com 

algumas perguntas relacionadas aos cargos que ocupou na Universidade Federal do 

Paraná. Conversamos por cerca de duas horas e vinte minutos. Após a conversa, minha 

mãe, meu pai e eu almoçamos ali por perto e, em seguida, dirigi-me a casa da Neuza, às 

duas da tarde. Neuza morava ali sozinha e, por este motivo, estava cogitando retornar 

para Ribeirão Preto. Cabelos curtos, loiro escuro e um olhar profundo são algumas 

características marcantes de Neuza. A entrevista aconteceu em seu escritório e intervi 

somente ao final para pedir que ela me elucidasse algumas questões. Ao longo de nossa 

conversa, ela me contou coisas que me tocaram profundamente. Por vezes, encantava-

me com a riqueza de leituras de Neuza. Em certos momentos, após citar alguma obra, 

ela parava sua fala e me perguntava: “você conhece?”. Eu, consciente de meu 

 
461 As duas entrevistas foram realizadas no mesmo dia. 
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desconhecimento, acenava com a cabeça que não. Nossa conversa se estendeu por cerca 

de duas horas.  

 

 

13 de outubro de 2020. Ettiène Cordeiro Guérios.   
São muito interessantes os seus itens. Eu também trabalhei com História Oral e 

trabalho com os meus orientandos com muitas entrevistas neste sistema que você está 

fazendo, mas eu faço um pouquinho diferente. Nós elencamos palavras que, para nós, 

têm um sentido referente ao que queremos saber e, a partir daí, vamos construindo as 

histórias. Eu lembro muito bem quando o Ghoem462 foi criado, porque foi numa época 

em que se começou a trabalhar com histórias de vida, história oral, narrativas... Foi um 

pouquinho depois que eu defendi a minha tese [2002]. Foi um movimento muito 

interessante e, embora eu não tenha feito parte do grupo do Ghoem, eu acompanhei 

muito. Primeiro porque eram pessoas que eu acompanhava e, segundo, porque eu tinha 

trabalhado com histórias de vida, com foco na história de vida profissional, por meio da 

história oral. Então, acabei acompanhando por aproximação de interesses. Lembro tão 

bem quando eles começaram, era um grupo bem pequeno. Eles trabalharam com a ideia 

e foram constituindo-a, dando um sentido, e o grupo foi se constituindo. Um movimento 

muito bonito e muito importante, porque ele é tão representativo, cresceu e vem 

crescendo bastante. Agora tem um tempinho que eu não acompanho o Ghoem, mas eu 

acompanhava demais. Acho os trabalhos muito valorosos.  

Você quer que eu vá falando sobre essas questões, certo?  Então, vamos começar 

com os meus antepassados. Bom, sou daqui de Curitiba. Eu não tenho tradição familiar 

do magistério, veja que interessante. A minha tradição familiar é de outras áreas, mas eu 

acabei vindo para o magistério. Trabalho com magistério na Universidade desde 1985. 

Em termos de antepassado, do ponto de vista do magistério, eu não tive nenhuma 

influência.  E quanto à minha religião, eu sou católica. Embora eu seja católica, eu acho 

que toda manifestação de credo é igualmente válida. Estudei em colégio de freira minha 

vida toda, desde o jardim de infância até terceiro ano do Magistério. Já do ponto de vista 

de influências de leituras, vou falar da minha família. Os meus pais sempre leram 

 
462 O grupo “História Oral e Educação Matemática” foi criado no ano de 2002 e sua intenção inicial foi 

reunir pesquisadores em Educação Matemática interessados na possibilidade de usar a História Oral como 

recurso metodológico. 
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bastante. Sempre houve um hábito da leitura. A minha mãe, é impressionante o que ela 

leu, e o que você quiser saber pode perguntar para ela porque, se depender de 

conhecimento da vida e de acontecimentos, ela sabe com certeza. É engraçado, eu 

chamo a minha mãe de Google mãe [risos], inclusive, às vezes na universidade estou 

vendo alguma coisa de história, de política, de momento econômico, e o que você quiser 

saber, é só ligar perguntando e ela te diz. Tem uma memória impressionante, absurda. 

Eu não vou dizer para você que ela me influenciou, mas ela construiu, sabe? Com 

minha irmã também foi assim.  Eu perdi minha irmã, éramos nós duas de filhas. E o 

meu pai morreu muito jovem, ele tinha 44 anos. Foi em 1972. Então, pelo tempo de 

vida e de convivência, essa questão da leitura, de estar informada sobre tudo, vem da 

minha mãe. Se você perguntar para ela a escalação do Atlético [Paranaense] de 30 anos 

atrás ela diz para você. Se você perguntar para ela sobre qualquer momento político do 

Brasil, ela te conta a história como se você estivesse vivendo. Então, acho que talvez 

essa questão da leitura seja uma questão de ambiente familiar. Não só porque eles 

diziam “leia isso, leia aquilo”, mas por uma questão de modo de vida mesmo.   

A transformação é uma coisa permanente, as transformações vão acontecendo a 

cada dia. Agora mesmo nós estamos em um processo de transformação assustador aqui 

em casa com esse problema da minha mãe. Estava tudo lindo, tudo maravilhoso, e de 

repente a minha mãe cai, quebra o fêmur e isso transforma o nosso dia a dia. Isso é 

momentâneo, mas com certeza quando saímos desse processo estaremos transformados.  

Houve rupturas.  Eu duvido que alguém não tenha rupturas em sua vida.  Eu tive 

grandes rupturas na minha vida que afetaram absurdamente, e foram rupturas de perdas.  

Quando eu perdi meu pai em 1972, foi um momento muito ruim na minha vida, eu era 

muito jovem. Foi uma ruptura que mudou muita coisa. E nós perdemos nosso pai que 

era o nosso ídolo. Mudou tudo. E quando tem ruptura dessa natureza, você muda o olhar 

para vida, você muda seu sentimento, você muda o que você pensa. E há nove anos 

perdi minha irmã quatro anos mais nova que eu.  

E foi um caso terrível, porque quando eu perdi minha irmã, eu perdi junto àquela 

minha mãe. Porque a dor da perda de uma filha para uma mãe... Meu Deus do céu! 

Então, ali foi uma ruptura que reestruturou toda a nossa vida. Mudou tudo para mim, 

mudou tudo para minha mãe, para os meus filhos, mudou a nossa rotina, o nosso 

entendimento sobre a vida.  Agora ficamos a minha mãe, meus três filhos e eu. E tenho 

uma netinha linda, a Mariana. Essas coisas acabaram trazendo uma ruptura para minha 

vida profissional. E por que eu digo isso?  Porque eu, com isso, de livre e espontânea 
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vontade, sem nenhuma pressão de ninguém, por exemplo, deixei de fazer viagens 

profissionais mais longas, entende?  Já tive uma oportunidade em 2002 de fazer um pós-

doutorado em Portugal, foi um momento muito bonito da minha vida, mas eu não fui 

porque eu não quis me afastar da minha família. A minha família é a coisa mais 

preciosa que eu tenho. Nossa Senhora! Eu sou doente pela minha família. Depois da 

tristeza que minha mãe passou, ela nunca me prendeu para nada, pelo contrário. Mas eu 

passei a pensar assim, sabe? Não tem como eu ir para longe por muito tempo. Primeiro 

porque podem precisar de mim, nós somos poucos e, segundo, porque nada compensa 

eu não estar perto dela e dos meus filhos. Então, isso trouxe uma grande ruptura porque 

me deu vontade de eu querer estar junto sempre. Se houve ruptura na minha vida 

pessoal que interferiu de certa forma na minha vida profissional, foi essa.  

Olha, vou te dizer uma coisa, o papel da minha família na minha vida é central. 

Eu não deixo de fazer nada na minha vida profissional com exceção do que eu te falei, 

mas, digamos assim, eles são prioridade para mim. É uma coisa de sentimento, uma 

coisa do coração. Nossa, se uma filha minha está com um olhar triste o mundo perde o 

sentido para mim. Mas eu não deixo de fazer as coisas profissionais, porque eu amo a 

minha profissão. Eu amo! Eu organizo de modo que contemple família e profissão. 

Família em primeiro lugar. Nossa, eu amo a minha profissão e a minha família. Olha, 

meu cotidiano é uma loucura. Horários, são os horários que dá. O dia tem 24 horas e eu 

vou usando conforme a necessidade. Se eu estou escrevendo um artigo, eu viro a noite, 

viro a madrugada, não tem problema. Claro que tem! Porque depois eu fico acabada, 

mas se eu tiver que preparar aula e tiver que ser às cinco horas da manhã, eu preparo. Eu 

não consigo ter uma rotina de cotidiano porque é muito complicado por vários motivos.  

Na universidade temos várias funções, é muita coisa, muita pressão do ponto de vista da 

CAPES463, essas coisas assim. Então, tirando as aulas, essas questões institucionais que 

têm as horas marcadas, eu atuo conforme precisa. Se precisar tomar muita Coca-Cola eu 

tomo, se precisar tomar muito café forte eu tomo, se precisar tomar café com Coca-Cola 

eu tomo, não tem problema [risos].  

Quanto ao espaço físico da casa, bom, eu montei este escritório para mim. Esse 

escritório onde você está pertence a minha casa, mas é o meu ambiente de trabalho. E 

você vai ver, com exceção de hoje, porque minha mãe é um caso à parte, mas quando eu 

estou trabalhando nada me interrompe aqui. A Júlia, minha secretária, atende todos que 

 
463 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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telefonam ou interfonam. Se tocar o telefone ou o interfone ela anota o recado. Porque 

eu atendo orientandos aqui, tem a minha biblioteca, tem o meu computador, tenho 

minhas coisas, meus arquivos... Então, se eu estou com você aqui e preciso alguma 

coisa, está tudo à mão e ninguém me interrompe.  Porque na universidade é toda hora: 

"Ô, Ettiène...", “Dá licença, posso só pegar uma coisinha aqui?”. Você pode me 

responder sobre isso? Sabe, acho impressionante, quando eu estou na universidade o 

tempo todo tem alguém para conversar alguma coisa comigo. E aí você se distrai e o seu 

tempo não rende. Aqui é o lugar que eu tenho e, dentro da minha possibilidade, tenho 

100% de eficiência. Tenho aqui umas “coisinhas” que me deixam feliz, todas as minhas 

bobagenzinhas, mas eu amo. Cada uma dessas pedrinhas tem um significado [apontando 

para as pedras em cima da mesa].  Isso aqui, meus filhos que fizeram quando estavam 

na escola e eles eram bem pequenininhos, tenho até hoje de lembrança. Cada coisinha 

eu vou guardando. E aqueles lápis, são todos de lembranças de viagens [risos]. Esse é 

meu cantinho, eu amo. Então, aqui é meu local de trabalho, mas também tem as minhas 

coisinhas que eu gosto, tenho meu Fernando Pessoa464, meu Ferreira Gullar465, enfim, 

coisas que me deixam feliz. E aqui também tem uma coisa muito boa porque, se eu 

estou na universidade, ela fecha aí eu tenho que vir embora. E aqui não. Se eu estou 

muito cansada, eu vou esticar o esqueleto, vou ali fora, vou ver as minhas plantinhas.  

Aí mexo em duas folhinhas, a cabeça está pensando enquanto isso, e volto a trabalhar.  

Então, em relação ao meu espaço físico da casa é assim.  Um espaço físico profissional.  

Quanto às viagens, influências, mudanças da visão de mundo... Olha, eu acho 

que viajar significa sair do casulo. Eu amo viajar, o que eu mais amo é viajar. E são dois 

tipos de viagens, a viagem profissional, que você conhece determinados aspectos, e as 

viagens pessoais, e eu amo ambas.  Para mim, o centro de Nova York ou o centro de 

Campo Largo466, vamos dizer assim, se eu for conhecer eu acho fantástico. Engraçado, 

porque para mim não existe lugar feio, existe lugar. Perto do tamanho do mundo, eu não 

conheci quase nada, mas já conheci bastantes lugares. Quando meus filhos eram 

menores, eu viajava muito com eles. A gente pegava um avião, íamos para diferentes 

lugares, nossa, nessas horas eu era a pessoa mais feliz do mundo por viajar com eles. 

Agora não mais por conta das circunstâncias, mas a minha felicidade era chegar de 

 
464 Fernando António Nogueira Pessoa foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura 

central do Modernismo português. 
465 Ferreira Gullar, pseudônimo de José Ribamar Ferreira, foi um poeta, crítico de arte e ensaísta 

brasileiro. Abriu caminho para a Poesia Concreta. 
466 Cidade da Região Metropolitana de Curitiba, estado do Paraná. 
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viagem e começar a preparar a próxima. A gente brincava aqui em casa que estávamos 

sempre em “estado de viagem”, e a gente fazia álbuns de colar as fotos. Era muito legal. 

Eu brincava com isso: ou a gente estava organizando uma viagem, ou estava 

organizando álbum de fotografia ou está viajando. Uma das minhas filhas é assim até 

hoje. Eu acho que o único modo de você falar de algo é você conhecendo aquele algo. E 

não é a grandiosidade do que você conhece, mas a característica daquilo que você 

conhece. Eu aprendi muito, por exemplo, quando eu estava em Belém numa reunião do 

Fórum de Diretores de Faculdades de Educação467 (FORUMDIR). Os participantes 

ganharam da coordenação do fórum um passeio pelos igarapés468. E durante esse 

passeio, chegamos a uma escola, uma escolinha, assim, na beira dos igarapés. Mas é um 

lugar que você só vai de barco. E nós éramos diretores de várias Faculdades de 

Educação do Brasil, e alguém perguntou assim: "Mas é uma escola? como é que as 

pessoas chegam até aqui?", e a diretora fala, “Aqui é assim, a professora vem de barco e 

os alunos vêm de barco e pela mata. É tranquilo”. Mas era tão absurdamente 

impressionante, olha aqui, me arrepia. Porque era como se fosse uma salinha, no 

Igarapé, com aquelas estacas por baixo. E ela nos disse que é uma sala multisseriada. E 

havia crianças lá dentro, eles estavam tendo aula. Uma professora, numa sala de aula 

chamada de escola, no Igarapé, lá dentro de Belém, que você vai de barco. E eu olhei 

aquilo e, meu Deus, eu sempre soube que isso existia, conheci escolas rurais, conheci 

escolas multisseriadas, mas a hora que eu vi aquilo eu fiquei tão emocionada, porque eu 

nunca tinha conseguido ver o que é a educação num lugar como esse.  

 Eu conheci durante o doutorado na UNICAMP uma professora chamada 

Terezinha Valim Gonçalves. Quando foram instalados os Laboratórios de Ensino e 

Aprendizagem, que era um projeto da SPEC469, um subprograma do PADCT com um 

projeto de instalar laboratórios de ensino e aprendizagem no Brasil, eu participei do 

Laboratório de Ensino de Aprendizagem de Matemática e Ciências Físicas e Biológicas 

 
467 “O Fórum Nacional de Diretores de Faculdades/Centros/Departamentos de Educação ou Equivalentes 

das Universidades Públicas Brasileiras – ForumDir – foi criado em 1992 e tem por diretriz básica o 

fortalecimento do ensino público, gratuito e de qualidade em todos os níveis, em especial, dos Cursos de 

Pedagogia e das Licenciaturas Plenas como espaços, por excelência, da formação do Educador.” 
468 Um igarapé é um curso d'água amazônico de primeira, segunda ou terceira ordem, constituído por um 

braço longo de rio ou canal. 
469 “Em 1983, o MEC, através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), havia instituído o Projeto para a Melhoria do Ensino de Ciências e de Matemática. Em 1984, 

esse projeto foi incorporado ao Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT), com o 

título de Subprograma Educação para a Ciência (SPEC)” (GUÉRIOS, 2002, p. 40). 
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aqui no Paraná e a professora Terezinha do laboratório de Ciências lá no Pará. E ela 

contava muito sobre isso, que eles iam de barco e que, às vezes, era o dia inteiro para 

chegar numa região para fazer a formação de professores. Nossa, eu achei aquilo tudo 

tão difícil. Tinha até certo romantismo, imagina a Terezinha com seus professores, 

viajar um dia inteiro para fazer uma formação, para lugares que nem energia elétrica 

tem etc. Em uma época houve uma formação aqui no Paraná em Guaraqueçaba470, mas 

eu não pude ir, foi um orientando meu, o Roberto471. E quando voltou ele disse assim: 

"Nossa, Ettiène, a gente foi de barco, foram horas até chegar”. E aí eu pensei, nossa, que 

legal, que difícil, mas que legal. E quando eu vi aquilo de perto lá no Pará, eu falei 

“Gente, o que é isso?”. Eu tive uma noção muito real do que é falar em educação nessa 

circunstância, menina! Porque se fala, por vezes, em educação num sentido propositivo, 

mas de fora da situação. E às vezes fala-se assim: “Eu sei todas as normas, eu sei o que 

fazer, eu sei o que dá certo", mas você não vê as coisas de dentro, entende? Então, 

viajar, para mim, é conhecer. Aí, quando eu estive lá, eu consegui ver o que acontecia e 

lembrei-me de quando o Roberto falou aquilo, e eu pensei: “Então, era disso que ele 

estava falando”. E eu tinha imaginado ele no barquinho, indo para Guaraqueçaba, 

cidade que eu sempre quis conhecer.  E o Roberto é uma pessoa linda, muito legal, e ele 

é de um astral incrível, ele é fantástico até hoje, e isso já tem mais de 15 anos.  

Mas, sabe, quando eu me vi naquele barco, eu conhecendo, quando eu vi aquilo, 

menina, uma salinha que era a própria escola nomeio do igarapé, fiquei emocionada, 

embora tivesse conhecido salas multisseriadas no campo. E, por outro lado, durante 

minha vida profissional, também conheci outros lugares, com salas de aulas 

espetaculares, lindas, maravilhosas, com todos os recursos informatizados, com todos os 

recursos tecnológicos que você pode imaginar. E essas diferenças me fazem pensar na 

formação de professores. Sabe, então assim, é uma coisa muito impressionante. Por isso 

que eu falo para você, estar no centro de Nova York, olhar aqueles teatros e aquelas 

coisas todas, ou estar lá no meio dos igarapés, em Belém, eu acho fantástico do mesmo 

jeito. E isso muda... Não é que muda, mas eu diria que constrói o seu olhar. Porque você 

não muda, você constrói, você vai transformando, você olha, vê, sente. Aí, você olha 

com o seu olhar de professor, de educador, de pesquisador, é muito legal.   

Sobre a minha formação acadêmica, eu já te falei que fiz Magistério, terminei e 

fui fazer matemática, quase morri. Eu fiz matemática na década de setenta foi em 1973 

 
470 Guaraqueçaba dista cerca de 170 km de Curitiba. 
471 Roberto José Medeiros Junior, na época, orientando de mestrado no PPGE. 
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que entrei na UFPR. As configurações dos cursos eram tão diferentes dos atuais. Nossa, 

se teve uma coisa que foi difícil foi o meu curso de matemática. E por que matemática? 

Olha, às vezes até hoje eu me pergunto sobre porquê fiz matemática. Porque eu tinha 

feito Magistério, e se você me perguntar qual foi o melhor curso que eu fiz na minha 

vida, tanto formação inicial quanto formação continuada, eu te digo, sem dúvida 

alguma, que foi meu curso de Magistério. Foi um curso que quando eu entrei era 

menina, criança ainda. Sim, porque eu acho que quando a gente vai para Ensino Médio 

a gente é criança. Mas eu me achava “a” moça já. Eu fui para o Magistério, mas eu 

poderia ter escolhido outro curso. Tinha o curso Científico472, tinha o Clássico, o 

Normal, que era o de Magistério, e ainda tinha o de formação para Educação Familiar. 

Eu escolhi o Magistério porque, quando eu terminei o que seria o nono ano hoje, eu 

achava que era o que eu gostaria de cursar. E eu realmente gostava do Magistério. 

Quando eu terminei, decidi fazer Matemática por alguns motivos que hoje eu me 

lembro. Um deles, para mim, seria porque é um grande desafio, imagina você fazer 

matemática, olha que coisa difícil.  E eu gosto de superar obstáculos. Por outro lado, eu 

naquela época estava um pouco encantada pela Engenharia, e eu achava que tudo isso 

tinha a ver.  Eu já era noiva, e o meu noivo era professor de matemática. E sabe quando 

você vai reunindo as coisas? Porque a vida foi muito legal comigo sob o aspecto 

profissional, ela foi colocando as coisas para dar tudo certo.  Aí, chegou na hora do 

vestibular, então, decidi fazer Matemática porque era desafiador, meu noivo era 

professor de matemática, ele era um belíssimo e já reconhecido professor, então, fiz 

Matemática.  

Ah, e enquanto eu fazia Matemática, eu pensei assim, “Imagina, eu não quero 

mais ser professora”, porque eu comecei a lembrar que eu era uma aluna muito travessa, 

muito bagunceira, fiz tudo que tinha direito. Eu era bem alegre na escola. E eu pensei 

assim, “Eu não quero que façam comigo o que eu fiz para os meus professores”. Mas 

nunca fiz nada grave. Mas era fantástico, as brincadeiras da minha época eram muito 

inocentes diante das brincadeiras de hoje, porém terríveis para a época, é claro. E aí fiz 

o vestibular e durante o curso sofri demais, porque o meu Ensino Médio foi Magistério, 

eu não tive aquela formação que depois passou a ter no Ensino Médio como hoje. Eu 

 
472 Até 1996, o atual Ensino Médio (correspondente ao antigo Segundo Grau ou Colegial) era dividido em 

três cursos que compreendiam o curso Científico, o Clássico, o Normal, além do de formação para 

Educação Familiar. 
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não sabia nada de química, não sabia nada de física, não sabia nada de matemática. Eu 

tive um bom preparo para o magistério, afinal eu iria ser professora dos anos iniciais. 

Aí, o que aconteceu? Fui fazer um curso na IBM473. Era o início do desenvolvimento 

desenfreado e da popularização da Informática, aquela coisa de desenvolvimento da 

tecnologia, e pensei, "vou trabalhar com computação". E fui, eu fiz o curso e, menina de 

Deus, tinha que começar a atuar. Eu nunca mais esqueci disso, era uma sala e tinha 

umas cabines, você tinha que trabalhar nas cabines, e eu comecei toda animada, coisa 

nova é comigo mesmo. Mas, meu Deus! Era a solidão daquela cabine, lidar com 

máquina, aí aquilo começou a me deixar nervosa, aquilo não era para mim. Não adianta, 

meu negócio é gente. Gente! 

Mas aí eu pensei, eu vou para Engenharia, não vou ser professora. Eu não me 

lembro de qual é a ordem disso, mas aí foi assim, estava toda animada, vamos para 

Engenharia, mas aí eu pensei, “Não, meu negócio não é número, mas as pessoas com os 

números”.  Decidi que eu queria ser professora mesmo. E quando eu estava no último 

ano do curso de Matemática, eu falei assim, “Eu quero ser professora de didática, de 

metodologia, não é número, não é isso que eu quero, não quero lidar com a matemática, 

mas eu quero mesmo é trabalhar com essa área, como se ensina, como você aprende”. 

Porque eu comecei a pensar assim: para ensinar alguma coisa, não adianta eu saber o 

conteúdo se eu não souber como é que as pessoas aprendem. Então, pronto, decidi a 

minha vida. Terminei Matemática e para mim estava tudo bem, eu sabia muita 

matemática, sabia análise, álgebra, geometria projetiva. Mas o que eu faço com tudo 

isso? Como é que eu ensino tudo isso? Faltou. Então, o que é que eu fui fazer? 

Pedagogia. E comecei tudo de novo. Mas, menina, amei. Só que continuei exatamente 

com a dificuldade que entrei, porque a Pedagogia não tinha essa função de preparar para 

a docência, mas na minha cabeça tinha. Então, eu achava que se eu fizesse Pedagogia 

estaria tudo resolvido, eu ia estar completa. Que nada. Mas foi maravilhoso o curso de 

Pedagogia que fiz, com habilitação para Administração Escolar. Terminei Pedagogia e 

comecei a fazer o mestrado. Durante o mestrado tive uma grande oportunidade na 

minha vida, conheci a professora Zélia Milléo Pavão474. Eu pude participar do grupo de 

 
473 International Business Machines Corporation (IBM). É uma empresa na área de tecnologia da 

informação.  
474 Zélia Milléo Pavão contribuiu para o desenvolvimento da educação no estado do Paraná. Para saber 

mais, ver: WINKELER, Maria Sílvia Bacila; SANTOS, Denise Grein; PRYJMA, Marielda Ferreira. 

Mulher, mãe, professora: Zélia Milléo pavão e seu legado à educação paranaense. Revista Pedagógica, 

Chapecó, v. 18, n. 37, p. 73-85, jan./abr. 2016. 
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pesquisa dela e ela me orientou no mestrado475. E, enquanto participava do grupo de 

pesquisa, eu pude ser por um tempinho professora substituta do departamento da UFPR, 

onde eu queria trabalhar um dia, no futuro.  Ah, eu enlouqueci, menina.  

Quando eu fazia o mestrado, iniciou no meu departamento476 um curso de 

especialização de Metodologia de Ensino nos Anos Iniciais. Eu já estava no mestrado e 

comecei a fazer essa especialização.  E eu fazia o mestrado em Educação e, enquanto 

fazia o mestrado, abriu o concurso onde eu estou até hoje. Quando abriu o edital eu 

enlouqueci. Eu falei, “Pronto, para a vida, porque agora eu vou estudar para o 

concurso”. Eu sou divorciada, e meu ex-marido era uma pessoa fantástica, e ele na 

época me ajudou muito, inclusive familiarmente falando, e eu nunca estudei tanto na 

minha vida. Porque era uma vaga, e eu falei, “É a minha vaga”. E foi! Tinha bastante 

candidato. Tenho até hoje guardadas as planilhas de notas. E aí, eu comecei a trabalhar 

na universidade, terminei o mestrado, depois de um bom tempo fiz o doutorado na 

Unicamp477 com o Dario478. Eu queria muito fazer na Unicamp ou na USP479, eu 

persegui isso e deu certo. Eu já conhecia profissionalmente o Dario e o queria como 

orientador.  

E na universidade eu fui professora, fui diretora de setor [setor na UFPR 

corresponde à Faculdade de Educação em outras universidades], fui chefe de 

departamento duas vezes, fui da comissão de titulares na CPPD480, que é a nossa 

unidade de avaliação docente, fui a responsável por transformar um órgão suplementar 

da universidade em unidade do setor de Educação, estive na pró-reitoria de graduação 

coordenando projeto, fui coordenadora do CEAPE481, que é um centro de 

assessoramento pedagógico. São 34 anos de profissão. Eu nunca me importei de 

assumir os espaços na universidade, porque eu sempre achei que é a nossa função, e se é 

 
475 GUÉRIOS, Ettiène Cordeiro. Iniciação Matemática fundamentada na Pedagogia Montessoriana. 

Universidade Federal do Paraná. Ano de obtenção: 1988. 
476 Departamento de Métodos e Técnicas da Educação (DMTE), atual Departamento de Teoria e Prática 

de Ensino (DTPEN) da Universidade Federal do Paraná. 
477 Universidade Estadual de Campinas.  
478 Dario Fiorentini atualmente é pesquisador PQ do CNPq (nível 1D) e professor doutor da Universidade 

Estadual de Campinas, onde exerce atividades de pesquisa e de docência na graduação e na Pós-

Graduação em Educação (mestrado/doutorado). 
479 Universidade de São Paulo. 
480 Comissão Permanente de Pessoal Docente 
481

O Centro de Assessoramento Pedagógico (CEAPE) é órgão integrante do Setor de Educação da UFPR, 

vinculado à Direção do Setor de Educação, e coordenado pelo Comitê Setorial de Extensão (CSE). O 

CEAPE tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento das atividades de extensão promovidas 

pelo Setor de Educação, de acordo com a Resolução N° 72/11-CEPE. 
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nossa função, então, eu faço. Mas eu já havia decidido que eu tinha encerrado a minha 

vida administrativa, quando agora eu vou ser vice coordenadora da pós-graduação em 

Educação: Teoria e Prática de Ensino. Mas por uma contingência da vida, porque o 

professor Ricardo482 e a professora Araci Asinelli483 fizeram uma chapa e se 

prontificaram a coordenar essa pós-graduação. Eles foram eleitos, mas a professora se 

aposentou assim que eles assumiram. Então, o professor Ricardo ficou muito só e pediu 

minha colaboração. Eu falei para ele que não queria, porque havia encerrado minha vida 

administrativa e, também, estava naquele drama, aquele medo de aposentadoria, eu 

estava com medo de precisar me aposentar pela situação conflitante quanto a reforma da 

previdência. Mas fui adquirindo confiança, estudando, acompanhando o processo, 

observando se não iríamos ser prejudicados. E resolvi que não vou me aposentar, e não 

quero me aposentar. E por conta desse respeito pelo professor Ricardo, eu aceitei.  

[Lendo a ficha] Perfil de amigos, família, professores, colega de profissão, 

pessoas que exerceram influência sobre suas ações e pensamentos... Bom, professora 

Zélia Milléo Pavão, para mim, ela é tão importante na minha vida que na minha tese do 

doutorado484 eu escrevi que ela é a primeira célula da minha vida profissional. O 

professor Ubiratan D' Ambrósio485 tem uma influência muito grande na minha vida, 

porque eu tive experiências com o professor Ubiratan desde o meu comecinho na 

universidade, e eu acho que ele é uma referência universal. Eu tive muita influência 

dele, não só pelo seu conhecimento, mas pela pessoa dele. Acho o Ubiratan 

impressionante. O Dario486, claro, antes da orientação nós já tínhamos relações 

profissionais e, obviamente porque ele foi meu orientador. E fomos muito próximos, 

isso acaba influenciando. A gente, normalmente, fala as influências só para o nosso 

bem, mas têm coisas que a gente diz, “Não, isso não levarei para a minha vida e não 

 
482 Ricardo Antunes de Sá é professor do Mestrado e Doutorado no Programa de Pós-Graduação e 

Educação e do Mestrado Profissional da UFPR. É Coordenador do Programa de Pós-graduação: Teoria e 

Prática de Ensino pelo biênio 2019-2021. 
483 Araci Asinelli da Luz, já aposentada, foi pesquisadora na linha da cognição, aprendizagem e 

desenvolvimento humano, do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Setor de Educação da UFPR, 

orientando teses e dissertações e do Programa de Pós-Graduação em Educação Teoria e Prática de Ensino 

(Mestrado Profissional). 
484. GUÉRIOS, Ettiène Cordeiro. Espaços Oficiais e Intersticiais da formação docente: histórias de um 

grupo de professores na área de Ciências e Matemática. 2002. 
485 Ubiratan D’Ambrósio é Professor Credenciado dos Programas de Pós-Graduação em História da 

Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Educação Faculdade de Educação/FE da 

Universidade de São Paulo/USP e em Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas/IGCE da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/UNESP-Rio Claro. 
486 Dario Fiorentini, UNICAMP. 
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faria nada parecido”, mas claro que, eticamente, aqui nem pensar de falar [risos]. Mas 

eu acho que têm algumas pessoas que, de certo modo, influenciaram também, porque eu 

penso: “Quero tomar cuidado para nunca caminhar desse modo, fazer isso, dizer aquilo” 

...  

Eu tive uma colega professora que não tem nada a ver com matemática, a 

professora Vilma Barra487, e o professor Genésio Correia de Freitas Neto488 que é da 

Matemática, que foram pessoas que me acolheram na universidade e me ensinaram com 

muita humanidade sobre o Setor de Educação, sobre parceria, foram pessoas que me 

influenciaram grandemente, me ensinaram que é possível, na academia, em que seu 

trabalho é "frívolo" para alguns, tornar um ambiente bom e agradável para você 

trabalhar. Hoje em dia quando você entra na universidade, às vezes ninguém te ensina 

nada, te dão seu plano de aula, indicam as salas, quando tem reunião de departamento...  

Eu faço crítica a isso. Quando eu era diretora eu tentei fazer reuniões periódicas e 

sempre dava boas-vindas aos novos professores. Então, cada vez que entravam novos 

professores, minha vice, professora Clara [Brener Mindal] e eu, fazíamos no gabinete da 

Direção uma reunião de boas-vindas para eles e explicávamos como era o setor, como 

era a universidade, o que tinha que fazer, seus compromissos, tudo a gente explicava. 

Quando eu entrei na universidade profissionalmente foi assim e eu fui 

maravilhosamente bem recebida por eles, especificamente por essas duas pessoas. E a 

professora Vilma Barra é da Biologia, e o professor Genésio era o responsável pela 

instalação do Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Matemática e Ciências Físicas 

e Biológicas na UFPR489, que era resultado de um programa do PADCT490. E aí, o 

Genésio falou para mim que as primeiras aulas eu não precisaria dar, e que eu teria total 

autonomia para acompanhá-lo. Então, fiquei uma ou duas semanas sem dar aula, indo 

nas aulas dele para entender melhor como que era tudo aquilo. E a professora Vilma 

Barra, as nossas mesas eram próximas, e para você ter uma ideia, ela se aposentou há 

mais de 10 anos e somos amigas até hoje. Então, tem coisas da natureza de pessoas que 

exercem influências sobre suas ações e pensamentos. Eu não vou citar mais pessoas 

 
487Vila Barra na época era professora de Prática de Ensino de Biologia e de Ciências nos cursos de 

Licenciatura em Biologia Setor de Educação da UFPR. 
488O professor Genésio Correia de Freitas Neto era professor de Metodologia e de Prática de Ensino de 

Matemática e de Física nos cursos de Licenciatura em Matemática e Física na UFPR. 
489 Universidade Federal do Paraná. 
490 O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico “foi criado em 1984, pelo 

Governo Federal, como instrumento de "auxílio" para implementação de uma política de fomento à 

Ciência e Tecnologia” (GUÉRIOS, 2002, p. 41); 



180 
 

para você, porque existem outras pessoas que me influenciaram muito que me ajudaram 

muito, mas aí eu começo a correr o perigo de esquecer pessoas importantes. Então, 

essas foram fundamentais, porque o professor Ubiratan que me ajudou na minha 

constituição, a professora Zélia que abriu minhas portas. Quando eu comecei, antes de 

eu ser professora, quando eu fazia parte do grupo de pesquisa da professora Zélia, eu 

tive uma espetacular oportunidade. Eu tive sorte de conhecer um professor chamado 

Alvino Moser que era um professor de filosofia incrível, e ele foi fazer um pós-

doutorado na época, isso aí é 1983 ou 1984. Aí, por meio da Professora Zelia, ele me 

convidou para substituí-lo nas aulas dele de Lógica no curso de Filosofia, ficar como o 

que seria professora substituta atualmente, mas era outro nome na época, eu não lembro. 

Menina de Deus, Lógica no curso de Filosofia, pensa que show. Aí eu pensei, “Meu 

Deus, que louca, como é que eu vou fazer isso em um curso de Filosofia?”.   

Fui estudar o que aqueles meninos estudavam, porque eu pensei assim: não 

adianta chegar com aquelas tabelas-verdade para eles, eu tenho que dar um sentido para 

isso.  E eu perguntava para o professor Moser como é que ele fazia isso, e ele me dizia 

assim, "Bom, o livro é esse, eu ensino as tabelas verdades, porque eles têm que entender 

como que elas funcionam" e tal, e eu falava assim, “Professor, mas para que eles têm 

que ter isso?”.  Não no sentido utilitarista, mas no sentido do significado do 

conhecimento.  Aí, eu fui estudar o que aqueles alunos tinham de filosofia para eu ter 

uma ideia de como eu prepararia as minhas aulas. Eu tenho o caderninho com as aulas 

preparadas até hoje guardado, você acredita?  Porque, para mim, isso é precioso. Quase 

morri. Aí, quando terminou aquele semestre, o professor Moser ficou mais um semestre 

nesse pós-doutorado na época, aí eu fiquei de novo dando aula, mas aí já foi mais 

tranquilo, porque eu já tivera a primeira experiência. Mas foi assim que eu comecei a 

dar aula na Universidade. Antes de eu ser professora efetiva lá, entendeu? Eu já havia 

sido substituta e já tinha tido esta experiência de substituir o Professor Moser. Então, eu 

vou ficar com as pessoas mais pontuais para não incorrer em injustiça 

[Lendo as fichas] Concepção ideológica que norteou sua atividade, influências 

de leituras, correntes filosóficas... O meu pensamento é assim: aquilo que as pessoas 

pensam e o que elas acreditam têm que fazer bem para elas e para o que elas fazem. 

Então, eu acho que toda posição ideológica honesta é válida. E se você pensar deste 

modo, eu acho que a influência que elas trazem para você tem que ser uma experiência 

que te compõe. Eu não vou te dizer assim, “Ah eu sou de tal corrente”, não!  Eu sou um 

misto. Por exemplo, não é uma corrente filosófica, mas eu tenho uma influência absurda 
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da Maria Montessori491. Eu acho a Montessori fantástica, maravilhosa, a minha 

dissertação de mestrado foi sobre iniciação matemática na Pedagogia montessoriana. Eu 

acho que Montessori teve um princípio educativo no fazer pedagógico dela e isso me 

encantou. Então, eu tenho uma influência de sua perspectiva educativa que eu acho 

fantástica.  

Se você me perguntar se eu sou Montessoriana, eu te direi que não, mas os 

princípios educativos da Maria Montessori permitem serem princípios universais, 

porque ela pensava na educação. Inclusive eu sempre digo assim que, embora Piaget492 

seja posterior à Montessori, ela era piagetiana [risos], porque quando você trabalha as 

ideias, as correntes que são posteriores, você vê que ela já trazia esses fundamentos, até 

a própria questão da autonomia pensada por Piaget e outros teóricos. Acontece que 

Montessori foi mal interpretada, a gente não tinha Facebook naquela época, não tinha 

WhatsApp [risos]. Porque as pessoas diziam, "Não! Ela trabalha com deficientes, com 

educação especial". E não, não é. Ela começou assim, mas depois ela mesma traz todos 

os princípios dela para crianças na época ditas “normais”. Mas é a filosofia do trabalho 

dela que me encanta, porque é uma filosofia de formação ética, moral, da autonomia. E 

quando ela fala em autonomia, é autonomia do pensar para a autonomia do fazer. E eu 

acho isso fantástico. Para mim, autonomia intelectual é aquela que te leva a pensar. E eu 

acredito muito nisso, não adianta eu te ensinar alguma coisa se você não tiver 

autonomia de pensamento para pensar sobre aquilo, entende? Você vai repetir aquilo 

que eu estou te dizendo, mas você não vai pensar sobre aquilo ou a partir daquilo. 

Então, eu acho que a Montessori traz para mim esse entendimento.  Quando ela diz que 

não adianta a criança manipular materiais, até aí todo mundo entendeu. Mas eu acho que 

as pessoas não entenderam quando ela disse que a criança tem que pensar enquanto 

manipula os materiais. Eu acho que isso é importante. Por exemplo, muito é falado 

sobre a metodologia de Resolução de Problemas, ainda é atual. Mas quando você vai, 

muitas vezes, olhar a prática dos professores com a metodologia da resolução de 

problema, você os vê levando um problema, para introduzir conteúdo, por exemplo, 

 
491 Maria Tecla Artemisia Montessori foi uma educadora, médica e pedagoga italiana. Ela é 

mundialmente conhecida por ter criado o método Montessori (chamado por ela de Pedagogia Científica) e 

ter revolucionado a forma como a criança é compreendida e respeitada. 
492 Jean William Fritz Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, considerado um dos mais 

importantes pensadores do século XX. Defendeu uma abordagem interdisciplinar para a investigação 

epistemológica e fundou a Epistemologia Genética, teoria do conhecimento com base no estudo da gênese 

psicológica do pensamento humano. 
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mas aí o que acontece? Leva um problema e às vezes não tem clareza sobre o que é 

contexto de um problema, sobre o que é cotidiano, sobre o que é realidade. Aí o 

professor trabalha com a realidade dele e a criança continua lá numa outra realidade, 

passiva em relação ao pensamento, e ela continua não pensando. Então, você traz as 

questões mais atuais e os métodos mais "relevantes", entretanto você não trabalha com 

pensamento da criança. Entende? 

_________________*_________________ 

 

 Olha eu vou te dizer assim. Eu fui criança, fiz as coisas de criança. Eu fui 

jovem, fiz as coisas de jovem. Eu fui moleca, fiz as minhas baguncinhas. E por isso 

tenho maravilhosas lembranças da minha vida escolar. Ah, era muito bom. Mas é aquilo 

que eu falei no começo, isso era tão inocente em relação ao que se faz hoje, mas para a 

época era danado. Eu estudei no Colégio Sacre Coeur de Marie aqui em Curitiba, ele 

não existe mais, era um colégio de freiras, mas não eram freiras fanáticas. Minha mãe e 

meu pai eram muito ativos, eles viveram a vida da escola. Minha mãe era da Associação 

de Pais e Mestres e ela é daquelas pessoas que viviam na escola, trabalhava nas festas 

da escola, montava as coisas na escola. Então, a minha mãe e meu pai foram sempre 

aquelas pessoas presentes. Por isso eu era, de certo modo, monitorada dentro da escola, 

mas eu não deixava de ser bagunceira. E a minha mãe queria que eu fosse uma aluna 

excelente, ela sempre foi muito preocupada com a nossa educação, mas eu fazia 

bagunças. Mas, menina, quando eu passava dos limites, de repente, eu descia as escadas 

do colégio e minha mãe já estava me esperando lá embaixo, porque as freiras já ligavam 

para a família. E a minha mãe era sempre muito inteligente. Hoje eu avalio isso, antes 

eu não entendia.  E ela já chegava lá e já me dava aquela lição de comportamento, ela 

era fantástica. Mas eu não ia mal não, porque a minha mãe estudava comigo e com a 

minha irmã, ela exigia cumprimento de tarefas, a gente tinha que fazer a lição e fazer 

direito, se não fizesse direito não valia. Se você tinha que saber os afluentes do Rio 

Amazonas, então, vamos estudar os afluentes do Rio Amazonas, se tinha que conjugar 

verbo, então, vamos conjugar verbo até aprender. “Ah, não está entendendo o que é 

artigo definido e artigo indefinido? Vamos sentar-nos aqui e vamos estudar”. Minha 

mãe era assim comigo e com a minha irmã, não tinha conversa. Ela dizia, “A sua 

obrigação com a vida é a escola, a do seu pai é trabalhar e a minha é trabalhar”. E eu 

trouxe isso para os meus filhos. A minha mãe dizia que cada pessoa tem uma função na 

vida, e a minha função era estudar, passar por média e ir bem. Ela nunca exigiu que eu 
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fosse a primeira da sala, mas dizia que a gente tem de estar entre os melhores, mas para 

você estar entre os melhores naquilo que você faz, você tem que se dedicar. Isso eu me 

lembro e te digo com toda segurança, porque eu exigi isso dos meus filhos. Se a gente 

tinha dificuldade, ia fazer aula particular. Tanto é que eu tinha professora particular de 

tudo, até de latim. Eu também fazia escola de Música e Belas Artes, para música. Eu fiz 

belas-artes e colégio juntos desde o jardim de infância, e foi assim a vida toda. Se eu 

queria estudar piano, eu tinha que estudar piano muito bem.  Se fosse fazer flauta, tinha 

que estudar flauta. Então, eu fazia, fazia canto coral.  

E minha mãe sempre foi minha melhor amiga... Não, mentira, eu tive mais uma 

melhor amiga, que foi a minha avó, mãe da minha mãe. A minha avó também era muito 

inteligente. A minha avó era minha melhor amiga na minha adolescência, então, todas 

as artes que eu fazia, a minha avó era minha confidente. Depois eu fui entender que, na 

verdade, elas estavam cuidando da minha educação. Porque eu fofocava tudo para 

minha avó, e não que a minha avó fofocasse para minha mãe, mas a minha avó era 

minha amiga e eu sempre contava para ela as artes que eu fazia, porque adolescente faz 

arte. Adolescente que diz que não fez arte ou não foi adolescente ou não está falando a 

verdade. Minha mãe era minha melhor amiga, mas ela era muito enérgica nesse sentido. 

Por outro lado, ela era capaz de passar a madrugada inteira comigo porque eu estava 

chorando por conta daquela paquera que eu queria, que eu amava desesperadamente, 

porque jovem é assim, parece que o mundo vai acabar. E a minha mãe estava ali com 

toda a paciência, eu me lembro de tudo isso. Eu agradeço todos os dias pela educação 

que eu tive.  

Sempre fui enérgica. Eu nunca me esqueço, tem uma coisa bem legal, a minha 

mãe fazia a gente estudar todos os tempos verbais porque a escola exigia. E aí ela me 

tomava os verbos. E eu adorava o tempo do pretérito mais-que-perfeito. Eu achava o 

máximo recitar aquilo. Só que a gente tinha que decorar, porque tinha que saber. Ela 

dizia assim: “Minha filha, uma pessoa vai ter sucesso na vida primeiro se ela souber 

falar, então, você vai aprender a falar, e vai falar direito”. E não tinha essa coisa de 

"nóis vamo”, ela exigia. Por exemplo, se eu dissesse "nóis vamo", ela dizia assim 

"Minha filha, como é que é? É nós vamos!". Ela era muito enérgica e estudou muito. 

Ela estudava com a gente, sentava-se com a minha irmã, e ficava horas. Minha irmã 

teve muito problema de saúde quando pequena e a minha mãe ficava ali com ela por 

bastante tempo para que ela conseguisse dar conta da escola. Os meus pais nos 

cobravam muito isso, não tinha essa coisa de “Ah, hoje não vou fazer lição”. Era sempre 
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a lição antes de tudo e bem-feita, porque não era só fazer, era fazer para tirar as 

estrelinhas lá na escola. Acho que isso realmente foi muito importante, não é à toa que 

estou aqui. 

 Quando a minha primeira filha chegou à idade de ir para a escola, a questão que 

eu mais sofri foi escolher a escola dela porque eu queria uma escola como a minha. 

Quem me dera que houvesse. Então, o ambiente era bom, o ambiente dos professores 

era bom, sempre tudo muito exigente, mas era fantástico, nossa! Menina, época de 

prova da escola era uma verdadeira loucura. É claro que a gente tem as professoras que 

a gente odiava, mas faz parte. Tinha um professor de geografia que era fantástico. Ah, 

esse professor, o professor Vilmar, é um professor que me influenciou, muito pensando 

nisso agora, porque ele era professor de geografia, mas a gente tinha que fazer muitos 

trabalhos e lembro-me tão bem que eu tive que fazer um trabalho sobre o milho. Só que 

a gente tinha que fazer pesquisa, precisávamos saber tudo sobre o milho, imagina se 

tivesse internet como tem hoje. A gente tinha que estudar a história do milho desde a 

sementinha, como é que chega à semente, de onde que vem a semente, como que é tudo 

isso. E eu lembro que os meus pais tiveram que me levar para entrevistar, eu não lembro 

agora quem exatamente, mas eu me recordo que eram pessoas que trabalhavam com 

milho, que plantavam. Então, cada grupo de aluno tinha que fazer sobre alguma coisa. E 

eu lembro, fizemos um trabalho não só desde que planta o milho, mas da semente do 

milho até o milho na panela.  E o meu trabalho ficou gigante, havia até uma espiga de 

milho lá dentro. Acho que eu já estava no que é hoje o Ensino fundamental II, ou no 

magistério, e foi uma delícia fazer esse trabalho do milho. Esse ambiente na escola era 

muito legal e ao mesmo tempo tinha as questões muito tradicionais.   

Tinha uma professora de inglês e ela sim eu odiava, entre aspas viu. Porque 

tinha que decorar as palavras em inglês, e eu brincava, eu dizia assim que eu não 

consigo entender inglês porque eu detesto decorar, e tem que decorar. A minha mãe já 

tinha me colocado em cursos de inglês e de francês e a gente tinha que estudar. Quando 

eu tinha aula de inglês na escola eu dizia, “The book is on the table” eu sei que o livro 

está em cima da mesa, mas se eu falar “The book is under the table” eu não sei mais, 

porque esse eu não decorei [risos]. Mas eu estudei inglês, francês e espanhol. Não falo 

nenhuma [risos], mas leio. Não é que eu não fale, mas eu sempre tive dificuldade para 

idiomas. Sempre, sempre e sempre. Mas eu leio, entendeu? Mas nunca deixei de me 

fazer entender. Mas o ambiente era muito bom.  
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Dificuldades que eu encontrei... Nossa, muitas.  Na escola, quando aluna, eu tive 

que aprender algumas coisas que eu detestava, por exemplo, decorar os afluentes do Rio 

Amazonas, decorar todos os países da África com as suas capitais, eu odiava isso.  Eu 

odeio decorar até hoje. Odeio decorar qualquer coisa. Hoje por causa do celular nem 

número de telefone eu sei de cor, não sei mesmo, odeio decorar. Isso eu odiava. Eu 

lembro quando nós tivermos que decorar os países da África e suas capitais e a minha 

mãe chegou a fazer um painel no meu quarto para eu dormir e acordar olhando para 

isso, porque ia ter prova e eu tinha que saber aquilo. Mas era o sistema da época, sem 

essa coisa da gente criticar as coisas do passado, era exatamente assim. Ah, eu lembro 

muito bem que teve uma reforma, uma modificação nos países da África, e eu fiquei 

injuriada porque eu já tinha decorado tudo aquilo e mudou [risos]. Então, eu tinha muita 

dificuldade com tudo que tinha que decorar, sempre, até hoje. 

 

_________________*_________________ 

 

Quanto a minha atuação como professora, menina do céu, eu amo dar aula. E eu 

tenho muita preocupação com o que fazer em sala de aula, porque veja bem, eu tenho 34 

anos de vida no Magistério, desde que eu entrei na universidade eu trabalho com prática 

de ensino, que hoje se chama prática de docência, e com a metodologia do ensino de 

matemática. Eu sempre me preocupei muito sobre o que fazer com tudo isso. E falando 

de estágio, tinha uma rotina, aula na universidade depois vai para a escola. E lá na 

escola vai observar o aluno, fazer monitoria e regência. Tem uma coisa que me 

incomodava muito: o que é ir assistir um aluno na escola?  No que isso importa? Em 

que isso, de fato, ajuda o aluno? Durante um tempo enorme eu consegui colocar todos 

os meus alunos em três escolas ao mesmo tempo. Foi gênio. Durante cada mês, eu ia 

uma segunda feira em cada escola e na última segunda feira do mês fazia reunião com 

todos na universidade. Mas isso acabou por conta das contingências da sala de aula. 

Hoje em dia você não encontra mais salas de aula do noturno suficientes para você 

trabalhar com as turmas de estágio. Então, eu sempre fui modificando. Agora eu e a 

Professora Tânia493, que damos aula juntas, criamos um sistema muito legal. Nós 

criamos um sistema em que temos as atividades na universidade e estamos fazendo um 

atendimento individualizado com hora marcada com todos os alunos. Então, eles vão 

 
493 Tania Brubs Zimer, professora da Universidade Federal do Paraná. 
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para a escola e a gente faz o cronograma com eles. E nós podemos conversar, eles 

podem te dizer porque eles fizeram algo, falar do que não fizeram, do que deu certo, do 

que não deu certo, eles trazem as atividades para discutir, um por um. É um trabalho 

hercúleo para nós, mas é tão produtivo, porque ficamos muito próximas a eles.  

Na pós-graduação eu tenho duas disciplinas há anos. Uma delas é sobre 

complexidade494 e eu preparo minhas aulas toda vez que eu vou ministrá-la. A minha 

mãe e meus filhos até brincam comigo, eles dizem assim para mim, “Mas você já não 

sabe tudo isso?”. Mas eu faço isso porque a minha turma é heterogênea. Este ano, para 

você ter uma ideia, eu tive um médico, um aluno da filosofia, da sociologia, da 

matemática, da língua portuguesa, de artes...  Porque a linha mestra é educação. Aí me 

diga uma coisa, como é que você fala a mesma coisa e como é que você trabalha o 

mesmo conteúdo com pessoas tão diferentes? Eu tinha neste semestre um preceptor de 

residência, que é aquela pessoa responsável pela residência no hospital dos alunos que 

estão se formando em medicina. Teve um ano que eu tinha advogados na minha turma. 

Não são só professores. Então, eu vou falar só para professores? Não! Tem pessoas de 

diferentes áreas e isso me obriga a pensar o que eu quero na minha disciplina em 

primeiro lugar. Eu quero que ele saiba a teoria da complexidade? Não! Isso não tem a 

menor importância. O que eu quero é o que o Edgar Morin495 quer, eu sou uma 

discípula dele. O que o Edgar Morin diz, e que para mim é forte, nas minhas palavras é 

claro, é que não adianta conhecer a teoria da complexidade, a questão é desenvolver o 

pensamento complexo, é o pensar. Então, se eu quero que eles consigam desenvolver 

algum tipo de pensamento, eu tenho que trazer aquela complexidade teórica para uma 

complexidade do pensamento. Assim, eu tento mexer com as estruturas cognitivas 

deles, e para isso eu tenho que preparar tudo, porque cada turma é diferente. 

 Então, na primeira aula eu faço levantamento de quem eles são, tem lá uma 

atividade que eles têm que escrever sobre eles. Eu venho para casa estudo todos eles e aí 

eu sei o que cada um deles faz, qual a formação de cada um e onde eles trabalham, o 

que eles fazem, o que eles esperam da disciplina. Eu sei que é verdade que eles querem 

créditos, eu não acho que todo mundo vem para a minha disciplina pelos meus lindos 

olhos [risos], claro que para mim isso não é problema nenhum, porque eles precisam de 

 
494“Cognição, aprendizagem e complexidade” 
495 Edgar Morin, pseudônimo de Edgar Nahoum, é um antropólogo, sociólogo e filósofo francês judeu de 

origem sefardita. Pesquisador emérito do CNRS. Formado em Direito, História e Geografia, realizou 

estudos em Filosofia, Sociologia e Epistemologia. Ele propôs o conceito de complexidade.  
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créditos. Mas aí, pelos que eles dizem eu consigo entender um pouquinho do modo que 

eles pensam. Como é que eu vou dizer para a professora que eu não vou fazer só pelo 

crédito? [risos].  E isso para mim é muito interessante, porque isso diz como uma pessoa 

pensa. E aí eu monto a disciplina. Menina, às vezes eu tenho turmas enormes. Ano 

passado eu tinha 20 e tantos alunos na turma.  E aí, na minha disciplina eu trabalho com 

música, com poesia, com fábulas. E aí eles têm que criar e inventar, e isso me 

enlouquece, porque é tudo diferente sempre. Porque eu não posso perder a teoria, visto 

que a minha função é trabalhar a teoria com eles. Mas como é que eu mexo com eles, 

como é que eu posso causar uma provocação? E quando termina o semestre eu estou 

cansada. Mas é muito legal. De repente eles começam, assim, a ter uma luzinha no 

pensamento deles, e eu vou trabalhando com isso, os deixo bem doidos.  

No penúltimo semestre que ministrei essa disciplina nos rendeu livro496! Sim, 

este aqui [mostrando-me o livro]. Foi assim, esse livro é uma das histórias mais lindas 

da minha vida. Fernanda, Ana Maria e Eloiza eram alunas da turma. E eles têm que 

fazer várias produções no semestre e a atividade final é um artigo pelo exercício da 

escrita. Essa turma gostou tanto do que eles estavam fazendo que eles me disseram 

assim: “Ah, professora, vamos transformar isso em livro”. E eu concordei, claro que eu 

não ia dizer não. Quando o aluno tem uma ideia, mesmo que ela seja terrível, eu nunca 

digo não. Eu sempre pergunto: como é que vamos fazer? Eu sou muito assim na minha 

própria vida. Eu não digo que isso não dá para fazer, a minha questão é como nós 

vamos fazer. Porque é pelo “como vamos fazer” que a gente analisa a viabilidade ou 

inviabilidade. E eles queriam que a disciplina continuasse no segundo semestre, mas 

não havia “Teoria da Complexidade II”.  Então eles propuseram um grupo de estudos e 

eu concordei. Mas eu vou ser sincera para você, eu não acreditei que fosse acontecer. 

Porque todos vocês que estão na pós-graduação estão desesperadamente ocupados. E 

participar de um grupo de estudos, que não vale créditos, que vai ocupar o tempo deles, 

eu não acreditei que isso fosse acontecer.  Eu imaginei que eles iam começar e depois 

iriam parar. Mas eu não disse não, imagina, você ministra uma disciplina que os alunos 

querem continuar depois que termina, isso não é um orgulho?  

Bom, então combinamos de retornar em agosto com o grupo. Então, eu marquei 

um dia, imaginando que iria um ou dois e vieram quase todos da disciplina. E aí 

 
496 GUÉRIOS, Ettiène Cordeiro; PISKE, Fernanda Hellen R.; SOEK, Ana Maria; SILVA, Eloiza 

Jaguelte. (Orgs.) Complexidade e educação: diálogos epistemológicos transformadores. Editora CRV. 

2017. 
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ficamos agosto e setembro estudando. Eu geralmente faço assim, corrijo o artigo, dou as 

notas e se o aluno quiser discutir eu discuto, porque não tem como chamar todo mundo 

para conversar depois que a disciplina termina. E chegou a hora de eu devolver os 

artigos avaliados e foi aí que eles deram a ideia: “Professora, vamos transformar em 

livro”. Então, eles discutiram e ficaram essas três alunas como organizadoras comigo.  E 

aí eles começaram a escrever os capítulos. Para ser um livro, temos que ter uma linha 

mestra. E começamos a desenhar essa linha mestra e o livro começou a nascer. E 

quando terminamos ele ficou tão bom, mas tão bom, que eu falei para convidarmos 

autores externos. E aí, o que eu fiz: conversei com o meu amado Ubiratan D’Ambrosio, 

peguei todos os capítulos, contei essa história para ele e perguntei o que ele achava e se 

ele aceitaria escrever um capítulo para abertura. Ele aceitou na hora. Olha só uma coisa, 

só para você ter uma ideia. Olha que trabalho fantástico, veja se não é uma delícia 

trabalhar.  Olha quem prefaciou o livro, o Antônio Nóvoa497, e o primeiro capítulo já o 

meu amado Ubiratan, claro.  A Ana Paula Caetano498 é uma das grandes expressões da 

complexidade de Portugal. Izabel Petraglia499 é um ícone, ícone!  Marilda500 da PUC501, 

que atua também com a Complexidade.  E aí vêm os alunos, a Deise502 é a minha 

orientanda de doutorado. Tem a Célia503 da UEPG, o professor Ricardo504, que também 

era da Complexidade e terminamos com a Maria da Conceição505. Então, veja, qual é a 

professora que não morre de felicidade com uma coisa dessas? Eu fico super orgulhosa 

do trabalho deles. As organizadoras escolhidas entre eles foram as pessoas que podiam. 

E nós escrevemos a apresentação. Quando eu entrei em contato com o Nóvoa eu 

 
497 António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa é professor universitário português, doutor em Ciências da 

Educação e História Moderna e Contemporânea. 
498 Ana Paula Caetano é professora do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, doutora em 

Ciências da Educação com especialidade em Formação de Professores, com licenciatura e mestrado na 

área de psicologia. 
499 Izabel Cristina Petraglia atualmente é professora titular do Programa de Pós-Graduação em Educação - 

PPGE da Universidade Metodista de São Paulo - UMESP e pesquisadora permanente do COMPLEXUS - 

Núcleo de Estudos da Complexidade, da PUC/SP. 
500 Marilda Aparecida Behrens atualmente é professora titular na Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná. 
501 Pontifícia Universidade Católica.  
502 Deise Leandra Fontana. 
503 Célia Finck Brandt Célia Finck Brandt atualmente é Professora Adjunta da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa. É uma das entrevistadas desta pesquisa 
504 Ricardo Antunes de Sá, professor da UFPR. 
505 Maria da Conceição Xavier de Almeida é Professora Titular do Departamento de Fundamentos e 

Políticas da Educação do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desde 

maio de 2010. 
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perguntei se ele aceitaria, e ele falou para mandar para ele que ele iria avaliar. Então, eu 

mandei os originais. E aí, eu acho que um mês depois ele me disse: “Li e vou escrever”.   

No segundo semestre eu sempre ministro a disciplina de formação de 

professores506 que eu compartilho com a professora Araci507. Ah, eu adoro trabalhar 

essa disciplina de formação com ela, uma pessoa completamente diferente.  

E eu adoro essas disciplinas. Primeiro porque todo ano sai produção nova sobre 

a Complexidade, e aí eu trago para a turma, sempre tem uma coisa diferente.  A 

estrutura é a mesma, sabe, tem alguns slides que eu preparei que eu uso até hoje. Eu não 

tenho porque fingir que eu estou mudando slide. Mas as questões que permeiam são 

diferentes porque os alunos são diferentes. Então, se você vai fazer a minha disciplina, 

eu vou saber quem é você, qual é a sua formação, o que você faz, onde você trabalha, e 

às vezes o indicador de sua pesquisa. Isso eu vou estudar e agregar na minha fala de 

algum modo que vá atingir você, atingir o seu pensamento. Eu sempre digo para eles 

que a minha disciplina não é para convencê-los de que tem que estudar complexidade, a 

minha disciplina é para mexer com os processos cognitivos deles e suas relações com o 

mundo do trabalho, com o mundo da vida, o mundo da pesquisa, entendeu? Esse que é o 

meu objetivo. Então, no começo eu faço um tratamento de choque. É bem interessante 

porque eu curto a carinha de todo mundo, primeiro todo mundo fica assustado pensando 

que não vai entender nada. E aí eu digo: “Me dá três aulas”.  

Eu preciso fazer um tratamento de choque para as pessoas entenderem que o 

nosso pensamento tem que estar suscetível a novos pensamentos, a novos 

conhecimentos, e você tem que perceber que é possível que você não entenda uma coisa 

agora, mas que você vai entender depois se você se organizar cognitivamente, se você 

estabelecer relações daquilo com outras coisas. Mas isso eu só consigo via tratamento 

de choque. Às vezes tem alunos que dizem assim: “Ah, professora, você acha que eu 

vou dar conta?”.  E eu digo assim: “Olha, até hoje todos deram”. Mas eu só posso fazer 

isso se eu souber quem é você, porque não existe uma provocação genérica. Você 

precisa ver que legal as minhas aulas preparadas. Eu adoro. Tem o que eu preciso dizer 

em determinados momentos de modo eu mexa com você, e vai levar um susto daquilo 

que eu vou dizer. Você vai pensar que eu sou uma louca. Mas é tudo bem planejado. E a 

disciplina de formação de professores é diferente, porque eu e professora Araci 

 
506“Desenvolvimento e aprendizagem e suas implicações na formação de professores”. 
507Araci Asinelli da Luz, professora na Universidade Federal do Paraná, doutora em Educação pela USP e 

licenciada em História Natural pela UFPR. 
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tentamos trabalhar com teóricos da formação, e é muito gostoso, sempre quando 

termina, as produções são maravilhosas. Eu adoro isso.  

Eu poderia ter me aposentado há quatro anos, sofri demais com essa questão da 

reforma da previdência, porque se fosse me atingir eu teria que me aposentar, porque eu 

sou professora neste sistema. Eu sou só professora. Dedicação exclusiva. Eu não tenho 

mais tempo de vida para fazer outra coisa. Então, se de repente vem algo que nos ataque 

financeiramente, nós somos obrigados a parar. Imagina! Então, nossa, eu entrei em 

pânico, porque eu não quero me aposentar. Mas a hora que eu achar que é a hora certa, 

então é a hora. Mas, veja bem, eu faço isso a minha vida toda, estou cognitivamente 

intacta ainda, graças a Deus tenho condição física, de saúde, então, porque eu vou 

parar? Não vejo essa necessidade, não tenho vontade de trabalhar em outras instituições. 

Eu tenho a felicidade de dizer que eu faço o que eu faço porque eu quero e porque eu 

construí a minha vida assim, porque eu tive outras oportunidades. E eu adoro o que eu 

faço. Mas tem coisas que eu detesto, viu? 

E a minha relação e minha vida com a Educação Matemática é muito forte, 

porque eu participei desde o início em movimentos da educação matemática. Eu 

participei desde as primeiras ideias da constituição da SBEM508, por exemplo. Desde as 

primeiras ideias, desde os primeiros momentos, eu estava lá. Eu tive a felicidade de ter 

participado da criação da SBEM nacional e da SBEM Paraná. Eu não cheguei a ser do 

grupo que criou a SBEM nacional propriamente, mas eu fui membro do grupo dos 

professores que fizeram parte do movimento da criação da SBEM nacional. Agora, a 

SBEM do Paraná eu sou inclusive a primeira presidente. Olha que delícia! Fui a 

primeira diretora, depois participei de outras diretorias. E enquanto eu for útil para a 

SBEM eu estarei por aqui. Esse processo da criação da SBEM foi muito legal. Vou te 

contar. 

Esse era o movimento de criação da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática, porque havia a SBM509, mas queríamos algo direcionado para a educação. 

E foi assim, houve a criação nacional e todo movimento para a criação das regionais. 

Aí, aqui no Paraná havia vários professores com muita vontade de criar a SBEM 

regional. E desde o início da nacional nós começamos o movimento da criação da 

regional aqui no Paraná. Mas, no início, eram pessoas individualmente, mas que 

formavam um grupo enorme de professores no Paraná que estavam envolvidos e 

 
508 Sociedade Brasileira de Educação Matemática. 
509 Sociedade Brasileira de Matemática. 
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imbuídos da ideia de criar a regional. E como é que nós vamos fazer? Foi aí que eu 

liderei esse processo aqui no Paraná. 

 Antes da criação da SBEM, eu fazia parte do Laboratório de Ensino e 

Aprendizagem de Matemática e Ciências Físicas e Biológicas. E daí, nessa época eu já 

estava na coordenação do laboratório e tinha os professores que estavam com muita 

vontade de criar a SBEM. E aí, o laboratório promoveu o primeiro encontro Paranaense 

de Educação Matemática – EPREM.  Fizemos nosso primeiro encontro. E fizemos o 

segundo encontro também. E quando nós fizemos esse segundo encontro, nós já 

trouxemos professores convidados, porque nessa época todos os membros do 

laboratório eram muitos e concordaram, por entenderem a importância da criação da 

SBEM, em me disponibilizar recursos financeiros. Na época a Reitoria me ajudou, fui lá 

de pires na mão510. A Associação dos Professores da UFPR ajudou, também. Porque a 

gente ainda não tinha naquela época essa coisa que tem hoje, dinheiro para evento, não 

tinha. Era tudo ali contadinho. Hoje você entra no edital do CNPq511 ou CAPES e tem 

edital para fazer evento. Eu sei disso porque nós daqui de Curitiba fizemos o 11º 

ENEM. Mas naquela época não, se você ia precisar de quatro passagens, então você ia 

atrás de uma por uma. E aí, o pessoal do laboratório concordou e o reitor na época foi 

muito parceiro e disponibilizou o dinheiro da reitoria.  E nós fizemos o terceiro Enem 

também, e quando nós fizemos esse encontro, nós já tínhamos uma massa crítica e nós 

criamos um grupo de professores e fizemos o quarto EPREM, também. E fizemos com 

verba da reitoria, o próprio reitor liberou para nós. A Associação dos Professores me 

ajudou com pastas, com passagens, com material, foi muito legal.  

E nós criamos a SBEM no Paraná.  E eu tive essa disposição. É uma coisa muito 

louca, muita paixão mesmo. Dentre os membros da diretoria, tinha a professora Joana 

Romanowski que era da Pedagogia e nós naquela época éramos muito parceiras, e ela 

fez parte desse grupo, inclusive o marido dela que era e é ainda contador fez toda parte 

de contabilidade da SBEM gratuitamente. A gente foi na garra, por isso que eu tenho a 

maior emoção, foi uma coisa que a gente fez com amor.  E é uma coisa que eu não sabia 

fazer, então, na nossa vida a gente aprende fazendo. Tudo a gente aprende fazendo. E aí 

nós criamos a SBEM aqui no Paraná. Nossa, era muito bonito. Isso foi em 1988. Não 

lembro exatamente no ano.  

 
510A expressão "Pires na mão" é utilizada quando uma pessoa está pedindo dinheiro.  
511 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
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 E o Daniel de Freitas Barbosa512 que você me perguntou e que a Clélia513 

comentou em sua entrevista, ele fez parte desse grupo pensante, que era a Clélia, eu, a 

Célia514, a Regina515, o Dionísio516, a Maria Teresa517.  Mas eu que estava encarregada. 

A gente teve aquele movimento de pessoas interessadas e teve um evento, não lembro 

qual, mas foi no interior do Paraná, e surgiu essa ideia, e vamos fazer? Vamos fazer. E 

aí, o próprio grupo perguntou se eu encabeçaria esse movimento. Mas foi por vários 

motivos, não foi nada assim em específico que me escolheram, mas é porque naquele 

momento eu tinha uma condição interessante para sustentar essa organização, sabe? 

Enfim, uma questão que o grupo decidiu e, graças a Deus, deu certo. A gente sofreu 

muito para fazer, mas foi sofrimento bom. E a diretoria nacional nos deu as diretrizes e 

nós encaramos. Fizemos, instauramos a SBEM aqui. E fizemos parte, obviamente, da 

primeira gestão da SBEM Paraná, eu fui a primeira diretora da SBEM Paraná. E depois, 

a segunda gestão foi muito legal porque a gente tinha um desejo de que a SBEM não 

ficasse somente vinculada às instituições públicas, o sonho era que ela fosse 

capilarizada. A ideia era que ela envolvesse professores das redes, essa era a nossa 

meta: que a SBEM capilarizasse para o estado e que ela não fosse uma sociedade 

científica para poucos, mas que ela fosse dos professores e que os professores 

encontrassem um canal em que eles tivessem voz e que ela fosse representativa. Então, 

a SBEM fala com os professores e pelos professores. Não queríamos que a SBEM 

ficasse somente na universidade, embora a Universidade Federal do Paraná tenha dado 

todo o suporte, conforme eu te contei, com esse grupo enorme de professores. Ela deu 

esse suporte por conta do projeto que eu coordenava, mas não queríamos que ela ficasse 

 
512 Daniel de Freitas Barbosa foi professor titular do Centro de Ensino Superior do Paraná. Foi membro 

do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Educação Matemática em 1997.   
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CESUMAR e membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-graduação em Educação em 

Ciências e Educação Matemática - PPGECEM da Universidade do Oeste do Paraná - Unioeste e docente 

permanente do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática - PRPGEM, da Universidade 

Estadual do Paraná – UNESPAR. É uma das entrevistadas desta pesquisa 
514 Celia Fink Brandt, professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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vinculada a esse projeto518. Dessa forma, na próxima diretoria, nós conseguimos montar 

para eleição uma diretoria só de professores da rede e de escola privada. Foi muito 

legal. Depois a SBEM Paraná começou a circular, porque, veja bem, se a diretoria 

ficasse sempre aqui em Curitiba, o que ia acontecer? Ela criaria uma identidade com a 

Universidade Federal do Paraná. E essa meta não existia, ao contrário. A meta era que 

ela fosse capilarizando e para isso acontecer ela teria que ter diretorias em várias 

cidades do estado. E isso começou a acontecer. Depois eu fiz parte de outras duas 

diretorias, mas aí quem era o diretor geral era o professor Dionísio.  

E quanto ao Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Matemática e Ciências 

Físicas e Biológicas foi assim, quando eu entrei na universidade havia esse grupo de 

professores que eu comentei com você, que era o Genésio, e Vilma, a Aracy... Era um 

grupo de professores que tinha entrado no programa de financiamento da CAPES que se 

chamava PADCT, que eu já te falei. Do PADCT, tinha um subprojeto, que era a SPEC, 

que havia publicado editais e a meta era criação de laboratórios de ensino e 

aprendizagem em todo o Brasil nas universidades. E aí, esses professores participaram 

de uma edição anterior, da primeira edição, mas não foi aprovado. Eu sei tudo isso 

porque a minha tese faz essa história519. Então, participaram da segunda chamada do 

SPEC e eles foram aprovados. Portanto, a concepção do laboratório é deles, eu não 

participei deste processo de criação. Mas eles eram muito criativos, muito envolvidos. 

Para você ter uma ideia, a professora Vilma Barra era tão envolvida com a questão do 

ensino, tão preocupada com essas questões, que ela foi responsável pela criação do 

primeiro Clube de Ciências em escolas em Curitiba, para você ver o quanto que eles 

eram valorosos nesse sentido de buscar superações e buscar qualidade, fazer a diferença.  

Então, quando eu entrei na universidade, esse projeto já havia sido aprovado.  Eu 

entrei em julho, que foi quando ele tinha sido aprovado e foi instalado em novembro, e 

aí eu já participei da instalação, mas eu era apenas uma participante. E essas pessoas, 

que eu já contei para você, eles são agregadores e me chamaram para ir com eles nesse 

projeto. Mas é claro que eu aceitei, imagina, uma coisa linda dessa, instalar o 

Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Matemática, Ciências físicas e Biológicas. 

Eu já tinha um pouco de envolvimento com essas questões de interdisciplinaridade. E aí 

eu era um peão, sabe? Fazia de tudo, mas imagina que coisa linda, eu estava entrando na 

 
518 O Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Matemática e Ciências Físicas e Biológicas. 
519 Para saber mais, ver: GUÉRIOS, Ettiène Cordeiro. Espaços Oficiais e Intersticiais da formação 

docente: histórias de um grupo de professores na área de Ciências e Matemática. 2002. 
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universidade e tive uma oportunidade dessas. Mas eu não tinha noção do quanto isso 

seria importante. Para mim, na época era só um projeto, um projeto do laboratório. 

Achava fantástica essa coisa interdisciplinar, claro. Mas eu não tinha essa noção de que 

ele teria uma importância tão grande na universidade para a formação de professores. 

Essa visão eu fui tendo com o tempo, mas eu estive desde o início.  O laboratório foi um 

marco na universidade. Primeiro porque ele foi dos primeiros projetos vencedores de 

editais na universidade para financiamentos e, também, porque essa era uma época 

inovadora.  Inovadora pela própria questão de ensino.  

Antigamente tinha tido um programa que eu não lembro como é que chama, que 

tinha distribuído para as escolas aquelas caixas Bender520. As caixas Bender são umas 

caixas enormes de madeira e dentro delas tinha um monte de material de Física e 

Química para laboratório. Isso também não é do meu tempo, tá? Quando eu cheguei à 

escola isso já estava lá. Mas o que aconteceu, o Ministério da Educação distribuiu para 

todas as escolas, e pense que coisa enorme, aquelas caixas maravilhosas, mas as pessoas 

não sabiam usar, entende? Porque a ideia de quando criaram as caixas Bender era que, 

ao levar para a escola esse material de ensino para experiências, os professores fariam 

experiências. Mas como é que os professores desenvolveriam experiências na sala de 

aula com aquele material todo se eles mesmos não tinham preparo para isso? Então, elas 

ficaram guardadas nos armários. Poucos professores utilizavam. Mas das que eu 

conheço, essa foi uma das primeiras tentativas de implementar laboratórios. E aí, depois 

disso veio a criação dos Laboratórios de Ensino e Aprendizagem e cada um deles têm a 

sua concepção.  

Depois, o Ministério da Educação criou as redes de formação continuada de 

professores, e eu fiz parte desse movimento. Eu coordenei um projeto de rede aqui na 

universidade que era o CINFOP521, eu e o professor Valdo Cavalet.  Esse era um centro 

interdisciplinar de formação de professores. Nossa, foi uma experiência fantástica. E eu 

 
520 Nos anos 60, a empresa “Firma Otto Bender” de São Paulo, iniciou a produção de material 

experimental para laboratórios de Ciências e Física. Os equipamentos e dispositivos produzidos eram 

acomodados em “caixas”, permitindo a montagem de um número considerável de experimentos relativos 

aos grandes temas da Física. Os conjuntos Bender se compunham de Mecânica, Hidrostática, Termologia, 

Ótica e Eletricidade. Nos anos 70, escolas adquiriram esse material e ele tornou-se conhecido. Algumas 

Secretarias de Educação fizeram aquisições de lotes de várias caixas Bender e “distribuíram” às escolas 

(FILHO, 2000). Para saber mais sobre esse projeto, ver: FILHO, José de Pinho Alves. Atividades 

experimentais: do método à prática construtivista. Tese de doutorado, intitulada: UFSC, 2000. 
521 O Centro Interdisciplinar de Formação Continuada de Professores (CINFOP) desenvolve tecnologia 

educacional, produz material didático e oferece cursos sobre avaliação de aprendizagem na perspectiva da 

didática, além de cursos para gestores de sistemas municipais e estaduais de educação e de unidades 

escolares de redes públicas de ensino básico. Porta Ettiène foi Diretora Pedagógica do CINFOP. 
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fiz parte da criação da rede, que foi a Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores522, e essa foi a primeira tentativa do Ministério da Educação de 

institucionalizar a formação continuada no país, porque até então todos faziam, mas era 

muito diferente. Funcionava assim, um professor era convidado e fazia uma formação, 

um curso. Mas eram sempre pontuais, eu mesma fiz muitos cursos de formação na rede 

municipal e na rede estadual. E esse programa do ministério que se chamava Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores, institucionalizou a formação 

continuada no país. E ele criou os centros de formação continuada nas universidades, 

foram vinte e tantos centros formados. Então, já tem uma relação muito próxima com 

aquilo que o laboratório fazia. É uma caminhada bem interessante, sabe?   

Por um tempo eu fui do grupo diretor do ForumDir e depois eu fui vice-

presidente até acabar o meu mandato523, porque nesse fórum participa somente diretores 

de faculdades de educação, então, termina o mandato e termina a sua função no fórum. 

E esse fórum foi muito interessante, porque foi em um tempo em que havia 

reformulação das diretrizes curriculares do curso de Pedagogia, então eu participei desse 

processo todo. E foi interessante, esse fórum precisa ser sustentado porque ele é um 

canal de interlocução com o próprio Ministério de Educação. Nesse tempo tivemos até a 

possibilidade de estar com o ministro da época, que era o Haddad524, de ir lá discutir o 

que incomodava na proposta das diretrizes curriculares do curso de Pedagogia. O 

ForumDir tinha representatividade. E eu acho que o fórum não pode se perder, ele não 

pode se politizar, acho que tem que trabalhar com educação e não com posições 

políticas de enfrentamento ou de aproximação política. Eu tive essa criticidade. Quando 

eu participei do ForumDir, ele não tinha dimensão política partidária, mas sim dimensão 

institucional. Foi muito interessante, mas foi trabalhoso, porque só a preparação para o 

fórum, que eram duas reuniões por ano, eram trabalhosas. Mas quando eu estava na 

vice-presidência foi bem interessante, aprendi muito, porque eu tive que ter uma visão 

nacional de como as questões estavam sendo pautadas e discutidas. Às vezes, você tem 

um pensamento na sua instituição e uma pessoa do seu lado pensa o oposto.  

 
522 A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores foi criada em 2004 com o objetivo de 

contribuir para a melhoria da formação dos professores e alunos. O público-alvo prioritário da rede são 

professores de educação básica dos sistemas públicos de educação. 
523 Mandato (2006-2010) como Diretora do Setor de Educação da UFPR.  
524Fernando Haddad é um acadêmico, advogado e político brasileiro, filiado ao Partido dos 

Trabalhadores. Foi ministro da Educação de 2005 a 2012, nos governos Lula e Dilma Rousseff, e prefeito 

da cidade de São Paulo de 2013 a 2016.  
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Eu lembro que tinha algumas questões que a gente discutia e que às vezes era 

muito impressionante, tinha diferenças de pensamento, de perspectiva e de leitura 

institucional daqui para Londrina525, por exemplo. Sabe, você criava embates positivos 

e discussões que era com teu vizinho, aqui do estado do Paraná. Você pensa que as 

diferenças estão geograficamente estabelecidas, mas não, há diferenças de pensamento, 

de intenção e de compreensão do processo educativo, compreensão do processo 

formativo, intencionalidade de ação no processo educativo em relação ao teu vizinho 

que pensa diferente. E quando havia pensamentos diferentes, às vezes, havia embates 

que me assustavam e até intervinha, porque vi as pessoas brigando só porque pensavam 

diferente. Isso é uma bobagem. Isso não leva a lugar nenhum. Se você pensa A e eu 

penso B, e o processo é o mesmo, estamos falando de formação de professor, então se 

você pensa diferente não é isso o que importa, o que importa é a licenciatura e de que 

modo articulamos nossos pensamentos e as nossas falas para a gente poder produzir, 

avançar, transformar e criar. Então, esse exercício da minha diretoria, quando atuei 

como vice-presidente, foi muito interessante.  

E no fórum nós discutimos muitas questões relativas à reformulação das 

licenciaturas, eu peguei bem essa época.  Eu fui do ForumDir de 2006 a 2010.  E são 

canais importantes que não podem se perder. Na verdade, eu penso que esses canais 

quando são institucionais, quando eles trabalham em uma perspectiva de qualidade, eu 

acho que eles conseguem se fazer presentes. E o professor que era da presidência526, que 

eu fui vice dele, a gente se combinava muito, porque a gente pensava assim. Ele era de 

fortaleza. Eu acho que o enfrentamento, a oposição, ela sempre, no meu ponto de vista, 

por ideias. Porque você pode ter oposição dentro do próprio princípio, ter divergências. 

E daí se eu for brigar com você, se eu for dizer que você está errada porque eu estou 

certa, a gente não vai para lugar nenhum. Você vai continuar dizendo que você está 

certa e eu vou continuar dizendo que você está errada e a gente vai continuar nisso.  

_________________*_________________ 

 

Ser professora, dificuldades, profissão, ser mulher. Ah, ser mulher... Ah, eu sou 

mulher, ponto [risos].  Nunca, graças a Deus, tive problema profissionalmente. Nenhum 

problema. Nunca tive nenhuma dificuldade por ser mulher, tive por conta das minhas 

 
525 Londrina dista cerca de 390 km de Curitiba. 

526 Luís Távora Furtado Ribeiro, professor da Universidade Federal do Ceará, doutor em Sociologia pela 

UFC e pós doutor pela École de Hautes Études en Sciences Sociales. 
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ideias, mas não por ser mulher. Tive por meus princípios ideológicos, não da minha 

parte, mas de uma questão acirrada dentro da universidade. Mas não por ser mulher. Eu 

acho que ser mulher não influenciou minha decisão pelo Magistério. Porque quando eu 

fazia matemática, eu já te contei, eu tentei fazer outras coisas, pensei na engenharia, 

tudo isso, mas eu me identifiquei muito com o magistério. Quando eu fui fazer o 

Magistério no segundo grau, eu poderia ter feito o Clássico ou Científico, Educação 

Familiar, mas foi uma escolha minha. E eu não tinha herança familiar de Magistério. 

Inclusive, quando eu era criança, essa é uma história engraçada que ela é muito presente 

sempre, eu sou do lado da família do meu pai a neta mais velha. Eu tenho só um primo 

mais velho que eu. Então, sou a neta mais velha. E do lado da minha mãe eu tenho uma 

prima só mais velha que eu. E, obviamente, a brincadeira que as crianças mais fazem é 

escolinha. E na escolinha sempre, por eu ser mais velha, eu era professora, e eu era 

diretora, também. Porque a diretora era quem era a pessoa mais velha, na nossa cabeça 

era desse jeito. Veja que desde a minha infância, eu pequenininha brincando com os 

meus primos, já era professora. Talvez por eu ser a mais velha, não sei, porque eu acho 

que no mundo infantil os argumentos não são lógicos. Você não tem argumento lógico 

na infância.  

Então, acho que o fato de eu ser mulher não teve relação nenhuma, porque eu até 

tive outras oportunidades. Eu tive oportunidade de escolha. Eu realmente busquei isso, 

eu te contei, eu fiz magistério, fiz matemática, tentei IBM, mas não era isso que eu 

queria.  Então, essa foi uma busca consciente minha. Eu acho que ser mulher, para mim, 

não interferiu em nada. O que foi vantajoso sem dúvida alguma no Magistério, foi o fato 

de “facilitar” eu ser mulher e eu ser mãe ao mesmo tempo.  E amar ser mãe. Ser mãe foi 

sempre uma delícia. Isso me facilitou, porque a carga horária facilitou, podia escolher 

períodos, turnos.  Tanto é que trabalhei a vida toda a noite e durante uma parte do dia eu 

podia ser mãe. Essas coisas assim, poder sentar-me com meus filhos para tomar lição 

deles, repetir histórias familiares, que eu repetia isso, rigorosamente. Acho que talvez 

por eu ser mulher e ter feito escolha...  Não foi uma escolha para mim a profissão, foi 

uma determinação mesmo. Eu acho que isso facilitou eu ser mãe. Mas não o contrário.   

Eu nunca tive, não tenho nenhuma lembrança de ter tido algum problema em 

todas as minhas funções de gestão, nunca tive, já fui desrespeitada por outras coisas, 

mas não por isso. Às vezes eu penso que talvez a própria mulher se sinta diferente por 

ela ser mulher. Talvez seja o primeiro fator de tratamentos diferentes.  Porque para mim 

foi tudo muito natural. 
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_________________*_________________ 

 

Bom, muita coisa eu fiz e não deu certo. Fiz algumas tentativas, algumas 

inserções teóricas que foram verdadeiros fracassos. Fiz algumas experiências na 

universidade, eu resolvi inventar umas modas na disciplina de Metodologia de Ensino.  

E, nossa, foi um horror, simplesmente um horror. Eu resolvi que eu ia mudar 

completamente a minha metodologia de trabalho, que eu ia fazer alguma coisa em que 

eu não desse as aulas diretivas para eles. Mas que eles estudassem antes, e eu dava as 

leituras. E dizia que eles tinham que vir com tudo estudado para a gente tirar dúvidas e 

fazer dinâmicas.  Fiz isso durante um semestre. A primeira aula foi maravilhosa, deu 

certo. A segunda aula já não deu tão certo. E quando chegou na metade do semestre já 

estava um fracasso. Arrependi-me e não me arrependi ao mesmo tempo. Arrependi-me 

por aquilo não ter dado certo e por ter prejudicado os alunos, mas não me arrependi por 

ter tentado. O que aconteceu... Como eu dei o material para eles estudarem, eu tive a 

ilusão de que se eu fizesse diferente, os alunos se comportariam diferente. Só que eu 

não levei em conta que existe uma tradição. E que a tradição é que o professor ministra 

a sua aula, prepara uma atividade e depois o aluno estuda para fazer prova. Eu não me 

dei conta de que tradição não se muda por decreto, não adiantaria eu chegar lá e dizer 

assim: "Então, agora vocês vão estudar primeiro, depois eu vou tirar dúvida e fazer uma 

dinâmica". É claro que eu preparei as dinâmicas, preparei tudo, mas porque na segunda, 

terceira quarta, e quinta vez começou a não dar certo? Primeiro porque, e é isso que me 

deixou triste, começou haver inconsistência na aprendizagem deles. Porque como eles 

estavam estudando, tirando dúvidas comigo, supostamente, muitas vezes as dúvidas não 

eram nem do texto, porque às vezes o aluno não tinha nem entendido o que eles tinham 

estudado! E eu estava achando que eles estavam tirando dúvidas, estava achando que 

estava fazendo algo inovador.   

 Eu lembro tão bem que teve um tema que era “Jogos”. Então, eles tiveram que 

estudar sobre jogos, toda a literatura. Primeiro eles estudavam os jogos conhecidos 

depois eu queria que eles criassem um jogo novo para trabalhar com a questão cognitiva 

para eles perceberem o que é esse movimento cognitivo de criar, e não de jogar. E eu 

sempre quis que eles sentissem essas diferenças, não que necessariamente eles iriam 

criar jogos nas escolas para os alunos, mas para eles entenderem o que é a mobilização 

de conhecimento de outro modo que não é de entender para fazer, mas entender para 
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criar.  E para você criar, você tem que entender, não se cria algo do nada.  E quando 

chegou nessa atividade, o que aconteceu, eles não tinham entendido teoricamente o que 

é o lúdico que envolve o jogo.  E eu achei que estudando eles entenderiam, só para tirar 

dúvida comigo. E quando chegou o momento de eles criarem jogos, utilizando a teoria 

por trás disso, eles não fizeram o que eu pedi. Por exemplo, pegar um dominó de 

frações e transformar em um dominó de operações. E eu dizia para eles, “Não, isso não 

é criar um jogo novo. Você está fazendo uma adaptação de um jogo”. E criou-se um 

dissabor muito grande na turma. Porque cada um deles estava criando uma versão para 

um jogo existente. Eu lembro que eu parei e eu falei para eles, “Escuta, vamos falar 

sério, onde está o processo criativo de vocês? Não na adaptação do jogo, mas o que 

vocês criaram aqui?”.  Eu na minha ingenuidade critiquei a capacidade crítica deles. Eu 

disse que eles não estavam sendo criativos. E eles discutiram comigo, “Professora, nós 

estamos sendo criativos, você que não está nos entendendo. O que você quer afinal?”. E 

aí quando eles falaram isso para mim, eu falei que eu queria um jogo, e eles falaram: 

“Professora, existe um jogo desse aqui? Não existe!”.  Ou seja, para eles, criar um jogo 

não era inventar um jogo, mas criar um material a partir um jogo existente, ou seja, 

outra versão para um mesmo jogo. Mas não era isso. Eu queria que eles criassem a regra 

do jogo. Entendeu? 

 Nessa discussão eu pude perceber que eu tinha que mudar aquilo que eu estava 

fazendo, mas de tal modo que eles se apropriassem daquilo que eu queria que eles 

fizessem. Mas eu cheguei lá com a minha boa ideia e foi um fracasso. Mas não a criação 

do jogo, foi um fracasso o entendimento deles sobre o que era um processo criativo, que 

era o tema da aula.  Ora, para eles entenderem o que é um processo criativo, eles teriam 

que vivenciar o processo criativo. E para eles a criatividade era mudar a peça do 

dominó. Claro que eles tinham razão, entendeu? Porque quando eu percebi, eles tinham 

razão, lógico, como é que eu estava dizendo para eles que eles não estavam sendo 

criativos se eles estavam o dia inteiro inventando peça para o dominó? Então, a 

criatividade deles estava ali. Mas isso porque leituras anteriores não foram apreendidas 

por eles. Então, veja, essa experiência foi um horror.  Claro que eu fui procedendo e fui 

tentando corrigir aquilo.  

E o outro grande fracasso que eu tive entre outros, foi uma vez que meus alunos 

foram meus em Metodologia de Ensino e no ano seguinte em Prática de Ensino. Na 

metodologia, cada unidade de conteúdo os alunos tinham que desenvolver uma 

atividade simulando a escola. E aí, como é que eu fazia: sempre na turma tem alunos 
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que já dão aula, e os alunos que já dão aula eram alunos que "julgavam" para dizer se 

aquilo que os alunos inexperientes estavam criando era adaptável para a sala deles. Mas 

onde é que a coisa deu errado? Deu errado porque, entre alunos que já davam aula, 

havia uma discrepância de anos de experiência. Eu tinha alunos que tinham tantos anos 

de experiência e que eram até mais velhos do que eu, porque eu já tive muito alunos de 

idade maior que a minha. Eu tive casos de alunos que tinham 12 anos de Magistério, só 

que a experiência que eles tinham não era a experiência transformada pela licenciatura, 

entendeu? E olha a minha ilusão, que esses professores que já dão aula seriam os alunos 

que poderiam dizer para os alunos que nunca deram aula questões da sala de aula. Mas 

eles se prenderam a discutir o que? A bagunça, a indisciplina, então, eles não julgavam 

as atividades pela questão da aprendizagem da Matemática, eles diziam: “Não, isso não 

vai dar certo porque eles vão fazer bagunça na sala”, “Não vai dar certo porque eles não 

vão te respeitar”. E eu dizia assim: “Não, mas não é isso, gente, vamos discutir sobre a 

aprendizagem”. Mas eu fui descobrir que o fato de o seu aluno de Prática de Docência 

estar dando aula há anos não significa que ele tenha uma prática que tenha sido 

transformada pela licenciatura de tal modo que ele traga elementos para poder dizer 

para aquele que vai iniciar algumas ideias. Por outro lado, tinha alunos que sem nenhum 

conhecimento da licenciatura, sugeriam como fazer, como dizer. Então, eu tive 

experiências frustrantes, que deram erradas, só que o que me incomoda nesses casos é o 

possível prejuízo para o aluno. Mas aí a gente vai administrando.  

_________________*_________________ 

 

O que eu gostaria de ter feito? Ah, não sei. Sempre há o que fazer. É que tudo 

que é novidade é gostoso, tudo que é diferente é bom, tudo que acrescente é bom.  Olha, 

eu vivi momentos políticos diferentes, convivi com as diferenças, respeito as diferenças, 

às vezes eu fui severamente agredida por minha posição de ideais. Fui severamente 

agredida na universidade por posicionamento político, sendo que eu nunca agi 

politicamente dentro da universidade, mas eu fui acusada de posicionamentos políticos. 

E isso foi muito ruim. Foi um horror. E isso me fez muito mal na época, até porque eu 

fui agredida publicamente sobre o que eu penso, sobre o ponto de vista do pensamento. 

Eu acho que a universidade tem que ser um espaço plural, e não espaço político-

partidário. Inclusive, quando eu terminei a minha gestão, no meu discurso eu disse isso. 

A universidade é um espaço político do ponto de vista das ideias, não do ponto de vista 

partidário. E quando eu fui agredida severamente eu fiquei muito mal na época, não 
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necessariamente por ter sido agredida, até porque não era verdade, eu não carregava 

coisas político partidárias e nunca carreguei. Mas a situação passou e eu comecei a ficar 

até com pena dos agressores. Porque eu fiquei pensando... Eu fui agredida por isso 

porque eu não consegui ser agredida pelas ideias e pelos feitos. Nas discussões eu não 

conseguia ser agredida pelas ideias, porque as minhas ideias são administrativas, 

pedagógicas e político universitárias. E os oponentes daquele momento eram 

partidários. Na época fiquei muito mal porque ninguém gosta de ser agredida. Um 

professor em uma das assembleias se levantou, faz um escândalo.  E foi bem na época 

em que eu tinha perdido a minha irmã, além de tudo eu estava fragilizada. Mas a nossa 

gestão, minha e de minha vice, a professora Clara, foi tão interessante para o setor que 

não conseguimos ser agredidas pela gestão, então, fomos agredidas politicamente, como 

se em algum momento tivéssemos trazido uma perspectiva de política partidária para 

gestão. Mas enfim, a gente teve muitos problemas, mas acho que as outras questões eu 

já te respondi.  A área de atuação e linha de pesquisa, bom, a minha linha de pesquisa é 

cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano no PPGE527, na educação, e teorias 

e práticas de ensino na Educação Básica no PPGE-TPE528n. São as duas linhas que eu 

faço parte.   

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 
 

527 Programa de Pós-graduação em Educação. (Acadêmico) 
528 Programa de Pós-graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino (Profissional) 
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07 de setembro de 2020. Neuza Bertoni Pinto 
Meu nome é Neuza Bertoni Pinto, nasci no Estado de São Paulo, numa cidade 

do interior chamada Pitangueiras529, próxima a Ribeirão Preto530. Meus familiares são 

todos daquela região. Vim para o Paraná em 1957, após ter concluído a Escola 

Normal531, ano em que meus pais compraram terras aqui no Paraná, mas era tudo meio 

mato ainda, era em Palotina532. As minhas irmãs mais velhas tinham se casado, e eu vim 

com os meus pais e outros irmãos, dois casados e três solteiros. No mesmo dia em que 

cheguei, um domingo de manhã, fui convidada para participar, às 14 horas, de uma 

reunião e conhecer a única escola da cidade, a Escola Mater Ter Admirábilis, dirigida 

pelas Irmãs de Maria, conhecida naquela localidade como o Colégio das Irmãs. Depois 

das apresentações e votos de boas-vindas, durante a reunião que contava com a presença 

das autoridades locais, recebi o convite para lecionar naquele colégio, numa turma de 1º 

ano primário. Fui informada do horário e na segunda-feira me dirigi à escola, logo cedo, 

para iniciar as aulas. Fui recebida por duas freiras, numa pequena sala que ficava logo 

na entrada do Colégio. Ali recebi orientações para fazer a chamada dos alunos, e sobre 

materiais que poderia utilizar. Em seguida, acompanhei a Irmã Joana até a sala de aula 

onde os alunos já me aguardavam em silêncio cada um em sua carteira. Quando entrei 

todos se levantaram e começaram a cantar: “bom dia professora, como vai, ...” 

Era um colégio de freiras que só atendia crianças da cidade que ainda nem era 

um município, era apenas um distrito da Comarca de Guaíra533. Guaíra era a cidade 

conhecida pelas Sete Quedas534. Meus pais já tinham mandado construir casas, 

próximas a esse colégio e eu já iniciei o magistério, lecionando para uma turma 

adiantada de primeira série do ensino primário535, curso equivalente ao que hoje é o 

 
529 Pitangueiras dista cerca de 360 km de São Paulo. 
530 Ribeirão Preto dista cerca de 310 km de São Paulo. 
531 Até 1967, o atual Ensino Médio (correspondente ao antigo Segundo Grau ou Colegial) era dividido em 

três cursos que compreendia o curso Científico, o curso Normal e o curso Clássico. Na sequência, 

resolveu-se mudá-lo, era também dividido, mas os três primeiros anos eram iguais para todos e, 

posteriormente, quem quisesse fazer o antigo Normal ou Científico precisaria fazer mais um ano.  
532 Palotina dista cerca de 600 km de Curitiba. 
533 Guaíra dista cerca de 640 km de Curitiba. 
534 O Salto de Sete Quedas também chamado Sete Quedas do Rio Paraná foram as maiores cachoeiras do 

mundo em volume de água. Eram constituídas por dezenove saltos, que poderiam ser agrupados em sete 

grupos. Em 1966 foi decretada a submersão do Salto das Sete Quedas por meio da Ata do Iguaçu em que 

ocorreria o seu desaparecimento com a formação do lago da Usina hidrelétrica de Itaipu. 
535 A nomenclatura Ensino Primário tem diferentes conotações conforme as modificações na legislação 

brasileira sobre a organização e o funcionamento do ensino. Do final do século XIX até meados do XX, o 

curso Primário se referia à escolaridade elementar (com duração de quatro anos), seguido pela Escola 

Secundária formada por dois ciclos: o Ginásio (com duração de quatro anos) e o Colegial, Clássico, 
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Ensino Fundamental I. Ali estudavam desde os sobrinhos do padre, os filhos do prefeito 

de Guaíra, assim como suas sobrinhas, os filhos do diretor da Colonizadora Pinho e 

Terras Ltda e os filhos de comerciantes e agricultores (colonos) residentes na zona 

urbana.  

Aos poucos, fui me adaptando, mas estranhava o linguajar das crianças, das 

pessoas. Porque, no interior de São Paulo tínhamos outro dialeto em relação ao que eu 

encontrei nessa cidade do Paraná. Essa questão de ordem cultural da linguagem me 

chamou muito a atenção, logo no início da minha carreira. Os alunos usavam palavras 

diferentes, ainda desconhecidas por mim, por exemplo, diziam piá para menino, guria 

para menina, gaiota, para carroça etc. Pronunciavam muito dois “erres” em palavras 

com um “erre” só, por exemplo: em vez de falar “terra”, eles diziam “tera”, herança 

cultural de pais e avós, descendentes de alemães e italianos e vindos do Rio Grande do 

Sul e de Santa Catarina. Permaneci nesse colégio durante quatro anos, lecionando de 

série em série para, a pedido dos pais dos alunos, acompanhar a mesma turma. Não 

havia outras professoras formadas em Escola Normal Secundária, a não ser duas freiras 

do Colégio Irmã Marina e Irmã Joana. Ao final de 1959, foi criada uma escola estadual, 

de nível secundário, chamada Escola Normal Regional “Santo Agostinho”, equivalente 

a um curso ginasial, mas acrescido de mais um ano destinado à formação emergencial 

de professoras para o curso primário, pois a maioria das professoras que ministravam 

aulas eram leigas. Nessa época, uma professora normalista, vinda de Curitiba, chegava 

de mudança à Palotina para acompanhar o marido, designado delegado da cidade. 

Indicada para ser a diretora da escola recém-criada, a professora Enoly Aparecida Melo, 

já falecida, indicou-me para assumir a função de secretaria dessa escola e para ministrar 

aulas de Matemática para a 1a série, a única turma de alunos que iria funcionar no 

próximo ano, 1960. Mas, a professora Enoly permaneceu apenas um ano na cidade, 

devido ao marido ter sido transferido para uma cidade do norte do Paraná. Naquela 

época, havia em várias regiões do estado, muitos conflitos por grilagem de terras e este, 

parece ter sido o motivo da repentina transferência do delegado. O prefeito da comarca 

 
Científico e o Normal (com duração de três anos). Em 1971, com a Lei nº 5.692/71, o ensino brasileiro 

passou a se estruturar em três níveis: o Ensino de Primeiro Grau (com oito anos de duração); o Ensino de 

Segundo Grau, compulsoriamente profissionalizante (com três anos de duração para os que não 

pretendessem obter o diploma de técnico e com duração de quatro anos para os que desejassem obtê-lo) e 

o Ensino de Terceiro Grau de nível universitário. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

9.394/1996 institui apenas dois níveis de ensino: a Educação Básica – compreendendo a Educação 

Infantil (creches e pré-escolas); o Ensino Fundamental (com duração de oito anos), o Ensino Médio, 

correspondente ao antigo Segundo Grau sem caráter estritamente profissionalizante (com duração de três 

anos) – e a Educação Superior, de nível universitário.  



204 
 

de Guaíra e responsável pelo distrito de Palotina, Sr. Celino Araújo e outras 

representantes da cidade, me solicitaram para assumir a direção da escola, 

interinamente. Eu aceitei, pensando que seria por pouco tempo. No ano seguinte (1961), 

para minha surpresa, recebi nomeação da Secretaria de Educação do Paraná, para 

ocupar, oficialmente, a função de diretora. Eu era muito nova ainda, e já tive que 

assumir essa responsabilidade. Fiquei toda preocupada por estar assumindo esse cargo, 

mas como eram apenas duas turmas de 30 alunos, resolvi enfrentar o desafio. Os padres 

palotinos, vindos de Santa Maria/RS) para dirigir um internato instalado na cidade para 

preparar candidatos para o sacerdócio, passaram a defender que a escola passasse a 

funcionar no Colégio das Irmãs. Alegavam dispor de boas instalações e que ali já existia 

o curso primário, conveniado pelo estado. Mas, para isso, a comunidade religiosa 

deveria assumir a direção da escola. Empenhei-me muito, não para manter-me no cargo, 

mas para que a escola permanecesse como escola pública, como fora criada. Até reuni 

autoridades locais para discutir o impasse, ocasião em que recebi pedido e grande apoio 

para permanecer no cargo, para evitar que a escola fosse integrada à Escola Mater Ter 

Admirabilis e se transformasse numa escola particular. Tempos depois, eu brincava 

dizendo que eu tinha feito uma espécie de revolução na educação local [risos]. E com 

isso, durante muitos anos, ninguém abriu escola particular lá. Durante todo o tempo que 

dirigi essa escola, o pessoal dizia: “Você salgou esta terra”, porque toda a comunidade 

matriculava seus filhos nessa escola, não havia concorrência com outras escolas de nível 

secundário na cidade.   

Dadas as mudanças de finalidades, essa escola foi trocando de nomes, de Escola 

Normal Regional passou a Curso Normal Ginasial, posteriormente, Ginásio Santo 

Agostinho, com a extinção da 5ª série que era oferecida para formar, de forma 

emergencial, professores primários. Até hoje, mantém o nome do patrono, Santo 

Agostinho, denominando-se Escola Estadual Santo Agostinho. Permaneci como 

professora e diretora dessa escola durante 17 anos.  De 30 alunos que havia no começo, 

passava de 1000 alunos quando, em 1977, por motivos pessoais solicitei transferência 

para Curitiba, época que a escola funcionava em prédio próprio e a maioria do corpo 

docente já era constituída por professores licenciados.  

O crescimento da região foi intenso, dado o espírito cooperativo da população, 

sempre com muita inciativa e comprometimento nas realizações coletivas. As primeiras 
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faculdades que abriram na região foram em Umuarama-PR536 e em Cascavel-PR537, na 

década de 1970, época que o corpo docente do Ginásio Santo Agostinho foi tornando-se 

mais especializado, porém, ainda contava com profissionais como advogados, 

farmacêuticos, agrônomos, pessoas que possuíam curso superior e que pela falta de 

professores especialistas (licenciados) eram mantidos no quadro docente.  

Voltando à minha trajetória escolar, eu fiz o primário e o ginásio (a partir da 2ª 

série) na cidade de Pitangueiras-SP e a Escola Normal numa cidade próxima, 

Jaboticabal. Sempre em escolas públicas. Fiz uma ótima Escola Normal, com legislação 

bem definida e com professores bem-preparados. Foi um momento que hoje consigo 

compreender melhor, tratava-se de uma formação em que predominava uma concepção 

de Escola Nova538, da criança envolvida nas aulas de forma ativa, não eram só aulas 

expositivas. Havia uma escola primária, anexa à Escola Normal, onde fazíamos 

levantamentos e diagnósticos dos alunos matriculados, aplicávamos os Testes ABC, 

para alunos do primeiro ano, para verificar a maturidade das crianças para a leitura e 

escrita. Também conhecíamos a escrituração escolar e aprendíamos a preencher desde 

livros de chamada como outros formulários de responsabilidade dos professores. 

Também aprendíamos a dar aulas, sempre observando e auxiliando as professoras da 

escola anexa, e no final do curso preparávamos e ministrávamos aulas às turmas, 

sempre observadas e avaliadas pela professora de Prática de Ensino e pelos colegas de 

turma. O curso Normal tinha uma série de atividades, dentre outras, muitos trabalhos 

manuais, desenhos, era uma escola ativa. Não era uma escola conteudista, como nas 

décadas de 1920 e 1930, na qual o ensino utilizava mais aulas expositivas e 

“decorebas”. Penso que tive sorte, pois quando fiz o curso primário, no único grupo 

escolar da cidade de Pitangueiras, ao final da década de 1940, as aulas também seguiam 

ideário da Escola Nova. Com isso, no período da Escola Normal, década de 1950, os 

princípios da Escola Nova já me pareciam familiares por estarem bem consolidados nas 

práticas docentes. Penso que, por ter me apropriado das concepções de ensino e de 

aprendizagem advindas desse movimento educativo, saí do curso com uma certa 

segurança para iniciar-me no magistério e ministrar aulas às crianças.   

 
536 Umuarama dista cerca de 560 km de Curitiba.  
537 Cascavel dista cerca de 500 km de Curitiba.  
538 Escola Nova é um dos nomes dados a um movimento de renovação do ensino que foi especialmente 

forte na Europa, na América e no Brasil, na primeira metade do século XX. Para maiores informações, 

ver: LUNA. Heljer Renato Junho. Movimento da Escola Nova e Movimento da Matemática Moderna: 

dois cadernos de professoras do ensino primário de minas gerais em estudo. Universidade do Vale do 

Sapucaí. 2019. 
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Quando entrei para o curso ginasial (início dos anos de 1950), passei pelo 

Exame de Admissão. E foi até interessante essa passagem para o ginásio, porque nós 

éramos três irmãs e, como não tinha ginásio na cidade, meu pai que era quem sustentava 

a casa e tinha uma família com muitos filhos, naquele momento não tinha condições de 

pagar estudo fora para todos, porque eram caríssimos os colégios internos que 

ofertavam curso secundário, na região. Mas ele conseguiu, em 1950, mandar minhas 

duas irmãs mais velhas estudarem em Colégio Interno de Irmãs que ficava numa cidade 

próxima. E o diretor do grupo escolar em que eu estudava, professor Roberto Robazzi, 

disse a meus pais que apesar de novinha (ainda não tinha 10 anos) e que já concluíra o 

grupo escolar, também tinha condições de fazer o Exame de Admissão e frequentar o 

Ginásio. Fiz o exame em fevereiro, em segunda época, fui aprovada e matriculada no 

curso ginasial do mesmo colégio, junto com minhas irmãs mais velhas. Meu pai pagou 

o internato que ficava na cidade de Bebedouro, durante um ano, para mim e minhas 

irmãs. Depois, abriu na nossa cidade e fomos para lá.  

Na época, meu pai era vereador e presidente da Câmara Municipal. Trabalhou 

muito para conseguir a criação e instalação de um ginásio estadual na cidade. Então, eu 

e minhas irmãs fomos transferidas para este curso e continuamos a estudar juntas. 

Acabamos terminando o ginásio no mesmo ano (1954), depois nos separamos para fazer 

Escola Normal. As mais velhas que já estavam com namoro firme, permaneceram 

morando em Pitangueiras e viajavam diariamente, de trem, para Bebedouro539 que 

também tinha uma excelente Escola Normal pública. Eu fui para Jaboticabal540 para 

ficar morando com uma irmã casada, o marido dela havia comprado uma empresa de 

ônibus e eles tinham três crianças pequenas. Eu fazia companhia para as crianças pela 

manhã e à tarde saíamos todas para estudar. Cursei a Escola Normal “Aurélio Arrobas 

Martins” nessa cidade, nos anos de 1954, 1955 e 1956. Concluí o curso ao final de 1956 

e, no ano seguinte, foi quando meu pai comprou as terras no Paraná. Meu pai trabalhou 

gerenciando, por mais de 30 anos, uma fazenda de uma Companhia Inglesa. E quando 

resolveu trabalhar por conta própria, mudou-se para a cidade e adquiriu terras no oeste 

do Paraná, Palotina, localidade onde iniciei minha carreira de magistério, como relatei 

antes. Era um lugarejo, depois foi melhorando. E fiquei lá por 17 anos até quando me 

transferi para Curitiba quando meus filhos já faziam o colegial. Os dois já tinham feito o 

Ginásio, em Palotina, mas, na época a cidade ainda não tinha um curso colegial, hoje 

 
539 Bebedouro dista cerca de 380 km de São Paulo. 
540 Jaboticabal dista cerca de 340 km de São Paulo. 



207 
 

Ensino Médio. Já tínhamos encaminhado a filha para estudar num internato em 

Londrina, o Colégio Mãe de Deus541. E o filho, colocamos aqui em Curitiba, no Colégio 

Paranaense, dos Irmãos Maristas542 que na época possuía internato para atender 

demanda de alunos do interior do estado. E eu pedi licença, e posteriormente, 

transferência, para ficar com os filhos em Curitiba, o mais velho iria fazer cursinho. E 

meu filho acabou passando em Maringá, em Zootecnia, para futuramente ajudar o pai na 

fazenda de gado. E aconteceu um acidente terrível quando retornava, de carona com o 

colega, da universidade onde estudava, a UEM543, para a república onde morava, ele 

acabou falecendo. Eu estava aqui em Curitiba, fazendo o curso de Pedagogia, já estava 

no final. Eu tinha feito no interior, a Licenciatura em Matemática e nesse meio tempo, 

também faleceu meu marido. Uma fase dificílima para mim que já estava cursando o 

Mestrado, na UFPR e estava muito abalada para fazer qualquer coisa, mal terminei este 

curso bem mais tarde, final de 1980, quando já estava vencendo o prazo. Eu até recebi 

convite, na época, para fazer concurso nessa universidade, mas já havia decidido não 

fazer e voltar a residir no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, perto da família.  

 Lá, fui trabalhar em uma instituição particular, porque na época, em Ribeirão 

Preto, ainda não havia cursos de Pedagogia e de Licenciatura em Matemática, em 

instituição pública, nem cursos de Mestrado e Doutorado em Educação544. A USP lá era 

muito avançada na área da saúde. Os cursos de formação de professores eram ofertados 

por instituições particulares. Aí, eu consegui entrar em uma dessas particulares, uma das 

mais antigas, na época Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “Moura Lacerda”545, e 

eu estava trabalhando e resolvi fazer o doutorado na USP, em São Paulo.  Eu lembro 

que, no processo de seleção fui entrevistada pela Marli André546, ela era coordenadora 

do programa na FEUSP, e perguntou assim: “Mas como que você veio parar aqui?” E 

eu contei e ela perguntou: “Mas lá em Ribeirão Preto não tem instituição pública?”. 

 
541 O Colégio Mãe de Deus nasceu em 1936, quase simultaneamente com a cidade de Londrina. Surgiu no 

Norte do Paraná, para atender as necessidades das famílias pioneiras. O colégio existe ainda hoje e é uma 

das maiores redes de ensino privado de Londrina.  
542 O Colégio, filiado à Congregação Marista, ao qual Neuza se refere, era o Ginásio Paranaense, de 

Curitiba. O Colégio “Mãe de Deus”, em Londrina, era de outra congregação religiosa, as “Irmãs de 

Maria”, mesma congregação que dirigia a ‘Escola Mater ter Admirabilis”, de Palotina, onde ela iniciou o 

magistério.  
543 Universidade Estadual de Maringá. 
544 Universidade de São Paulo. 
545 O Centro Universitário Moura Lacerda é uma universidade brasileira privada que pertence a 

Instituição Moura Lacerda. Foi fundada em 1923, tendo como idealizar o Prof. Dr. Oscar de Moura 

Lacerda. 
546 Marli Elisa Dalmaso Afonso de André é professora Titular aposentada da Faculdade de Educação da 

USP. 
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Respondi que quando fui morar em Ribeirão, estranhei muito a USP não ter curso de 

formação de professores por lá e que 99,9% do pessoal da cidade que buscava formação 

em curso superior, estava matriculado em instituições particulares. Politicamente, penso 

que dividiram a USP, parece que as engenharias ficaram para São Carlos547, a medicina 

e as áreas de saúde ficaram para Ribeirão, e as de humanas ficaram na capital. E na 

época, penso que não foi dada muita atenção para isso. E aí a Marli deu uma risadinha e 

não me perguntou mais nada, depois que comentei todas essas coisas, durante a 

entrevista. Nesse momento eu pensei: “Pronto, fui reprovada. Acho que falei o que não 

devia”. Ela ainda perguntou se eu tinha mais alguma coisa para acrescentar e eu falei 

que gostava muito das pesquisas do cotidiano, lia muito as coisas que ela e outros 

pesquisadores escreviam sobre etnografia escolar. Quando terminei de responder, a 

entrevista foi encerrada. Estranhei muito os demais entrevistadores não terem me 

perguntado nada e principalmente não me questionarem sobre o projeto de pesquisa que 

pretendia desenvolver no doutorado e que havia encaminhado na inscrição.   

 Apesar dos muitos candidatos, consegui entrar no doutorado e fui designada 

para ser orientada pela professora Marli André. Ainda não tinha entrado fortemente na 

vida acadêmica, porque a minha atuação na faculdade era, na época, só em cursos de 

graduação. Continuei trabalhando na Moura Lacerda e quando concluí o doutorado, 

durante uma Anped548, em Caxambu-MG, uma professora que coordenava o PPGE da 

PUCPR549, professora Lilian Anna Wachowicz550, me convidou para vir a Curitiba para 

assumir uma vaga no Mestrado. Fiquei entusiasmada, porque onde estava (Ribeirão) eu 

estava trabalhando com graduação, ainda não havia pós-graduação strictu senso, apenas 

vinha ministrando algumas aulas em cursos de especialização (lato senso). Voltei a 

Ribeirão, decidida a pedir licença da faculdade para tentar essa oportunidade. Quando 

dei a notícia à minha filha, que morava comigo em Ribeirão, disse: “mãe, você está 

 
547 São Carlos dista cerca de 230 km de São Paulo. 
548 A Anped (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) é uma entidade sem fins 

lucrativos que congrega programas de pós-graduação stricto sensu em educação, professores e estudantes 

vinculados a esses programas e demais pesquisadores da área. O objetivo é o desenvolvimento da ciência, 

da educação e da cultura, dentro dos princípios da participação democrática, da liberdade e da justiça 

social. 

Dentre seus objetivos destacam-se: fortalecer e promover o desenvolvimento do ensino de pós-graduação 

e da pesquisa em educação, procurando contribuir para sua consolidação e aperfeiçoamento, além do 

estímulo a experiências novas na área; incentivar a pesquisa educacional e os temas a ela relacionados; 

promover a participação das comunidades acadêmica e científica na formulação e desenvolvimento da 

política educacional do País, especialmente no tocante à pós-graduação. 
549 Pontifícia Universidade Católica. 
550 Lilian Anna Wachowicz foi professora titular da Universidade Federal do Paraná até 1992 e da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, até fevereiro de 2005. 
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fazendo igual os filhos faziam, nos anos de 1970, deixavam os pais e iam morar 

sozinhos, mas você agora é que está deixando a filha, colocando o pé na estrada” [risos]. 

Não conseguindo o afastamento da faculdade, pedi demissão e fui à Curitiba iniciar a 

experiência. E passados os três meses de período experimental fui oficialmente 

contratada pela instituição. 

A Maria Tereza551 e a Ettiène552, que haviam sido minhas colegas de Mestrado 

em Curitiba, já estavam atuando na Pós-graduação da UFPR. E a Maria Tereza, ao saber 

que eu estava trabalhando na PUC, veio me visitar e falou: “Neuza, tem um concurso na 

Universidade Federal, você vai fazer”. Disse-lhe: “não, agora eu não posso, eu dei a 

minha palavra para Lílian”. Ela insistiu bastante para eu fazer esse concurso, mas eu não 

fui, pois não quis abandonar o compromisso assumido. Então, eu perdi a oportunidade 

de tentar uma vaga na Universidade Federal do Paraná. Depois, ela me convidou para 

participar de seu grupo de pesquisa e do qual também participava a professora Regina 

Buriasco553 professora da UEL, em Londrina. Reuníamos uma vez por semana para 

discutir temas diversos da educação matemática, a Maria Lúcia Moro554 também 

participava.  

Mas, uma colega da PUC, sabendo que eu estava participando de um grupo de 

pesquisa em outra universidade, me chamou e falou: “Olha, você vai ter que decidir. 

Você não pode ficar dividindo produções”. Naquela época essas coisas eram muito 

controladas. E eu tive que deixar de participar desse grupo.  

Mais tarde, em 2004, tomei conhecimento de um concurso interno na PUC para 

Professor Titular e quando soube do Edital, só faltava uma semana para protocolar a 

documentação incluindo uma tese inédita. Consegui, com muita dedicação, dar conta do 

desafio e obter aprovação. O título da tese apresentada foi: “EDUCAÇÃO E 

MATEMÁTICA: um diálogo possível e necessário”, um trabalho que a banca 

 
551 Maria Tereza Carneiro Soares atualmente é Professora Associada da Universidade Federal do Paraná. 

É uma das entrevistadas desta pesquisa. 
552 Ettiène Cordeiro Guérios é Professora Titular na Universidade Federal do Paraná. Atua no 

Departamento de Teoria e Prática de Ensino, no Programa de Pós-graduação em Educação (Acadêmico) e 

no Programa de Pós-Graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino (Profissional). É uma das 

entrevistadas desta pesquisa 
553 Regina Luzia Corio de Buriasco atualmente é Professora Associada da Universidade Estadual de 

Londrina. É uma das entrevistadas desta pesquisa. 
554 Maria Lucia Faria Moro é Professora concursada em Psicologia da Educação na Universidade Federal 

do Paraná e cumpriu a maior parte do tempo de sua docência nesta instituição onde se aposentou como 

professora titular de Psicologia da Educação em 2001. Depois, até 2010 foi professor sênior em período 

integral no Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma instituição. Atualmente atua como 

colaborador eventual. 
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recomendou para publicação e que acabei não encaminhando, pois na época a produção 

científica não era tão exigida como atualmente.  

Permaneci até 2016 na PUC, mas como não me contentando em parar totalmente 

com as atividades acadêmicas, continuei trabalhando como professora colaboradora da 

Rede Amazônica de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática –PPGCEM- 

REAMEC555, com sede na Universidade Federal de Mato Grosso. Em 2014, já havia 

aceitado o convite da coordenadora, Profa. Marta Maria Pontin Darsie556, da UFMT557, 

para atuar como docente colaboradora nesse programa, orientando doutorandos e 

ofertando disciplina optativa na área de formação de professores. Então, continuei 

fazendo pesquisa, com orientandos da Rede Amazônica, com um doutorado concluído 

(UNEMAT - Sinop/MT) e três em andamento, um de Tocantins, outro do Pará e outro 

de São Luís. Faço orientações por Skype e presenciais quando eu ou os orientandos nos 

encontramos em seminários previstos pelo programa. São oito estados que integram a 

REAMEC. Às vezes tenho Seminário de Pesquisa em Manaus, ora em Belém, ora em 

Cuiabá.  

E durante o meu percurso como docente e pesquisadora no PPGE da PUCPR, 

trabalhei muito com Wagner558, procurando articular o grupo de pesquisa local que 

liderava na PUC com o grupo de pesquisa GHEMAT559, do qual participo como 

pesquisadora e vice-líder, desde sua criação, em 2000.  Este grupo cresceu bastante e 

recentemente passou a ser a Associação GHEMAT BRASIL. Participei intensamente de 

projetos de pesquisa do Ghemat o que resultou em vínculos mais estreitos com 

pesquisadores de inúmeras universidades, projetos nacionais e de cooperação 

internacional, dentre eles o Projeto de Cooperação Internacional Brasil e Portugal 

(CAPES-GRICES) e Brasil- França (CAPES-COFECUB)560.  

   Com os vínculos criados com o Ghemat Brasil, os antigos orientandos 

mantiveram-se filiados ao GHEMAT Brasil e ao GHEMAT PR, grupo que procurei 

 
555 Rede Amazônica de Matemática e Educação em Ciências - REAMEC. 
556 Marta Maria Pontin Darsie é professora da Universidade Federal de Mato Grosso desde 1986 e 

professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato 

grosso desde 1999. Líder do grupo de estudos e pesquisas em Educação Matemática - GRUEPEM. 
557 Universidade Federal de Mato Grosso. 
558 Wagner Rodrigues Valente é Livre Docente no Departamento de Educação da Universidade Federal de 

São Paulo. 
559 O Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática foi criado em 2000, em São Paulo. O 

Grupo, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, tem como líderes o professore Wagner 

Rodrigues Valente e a professora Neuza Bertoni Pinto. 
560Ver:  PINTO, Neuza Bertoni.; NOVAES, Bárbara Winiarski Diesel. Internacionalização. V. 3. 

VALENTE, Wagner. Rodrigues. (Org.). Cadernos de Trabalho. São Paulo: Editora Livraria da Física, 

2018. 
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encaminhar para dar continuidade ao Grupo de Pesquisa 561 que coordenava na PUCPR, 

uma forma de estimular que os recém doutores não perdessem os vínculos com os 

projetos em curso do GHEMAT Brasil, já que muitos já são docentes em universidades 

públicas.  

Quanto ao meu desempenho pessoal como aluna, sempre fui muito ligada aos 

estudos, possivelmente motivada pela valorização que meus davam à escola, apesar de 

apenas terem concluído o primário, davam exemplo aos filhos com o hábito de leitura 

diária e respeito aos professores. Então, acho que essa influência da família vem de uma 

valorização extrema que eles davam para os estudos, mas eles mesmos não puderam 

estudar, porque era diferente naquela época. A maioria dos meus irmãos fizeram aquela 

antiga escola primária da fazenda que era só de três anos, eram aquelas escolas rurais 

com um professor dando aulas para alunos das três séries em turmas multisseriadas. E 

eu já tive mais oportunidades, quando completei sete anos já morava na cidade e fui 

fazer o primário no grupo escolar. 

Ser professora não foi uma escolha pessoal. Não tínhamos muita opção, naquela 

época, filhas de família de classe média, em geral, eram direcionadas para fazer curso 

de professora. Era o que tinha para nós mulheres. Mas era um grau de formação muito 

valorizado na sociedade. Respeitava-se muito as professoras. Mas, também tive colega 

que para seguir a profissão do pai foi fazer o curso Científico para depois ingressar no 

curso de Odontologia e ser dentista, ao invés e professora. Outros colegas foram ser 

engenheiros. Mas, a maioria das famílias de classe média escolhia o magistério como 

profissão ideal para suas filhas. Na escola que eu frequentei, tinha um pequeno grupo de 

rapazes cursando a Escola Normal. Só que os rapazes, geralmente, iam fazer concursos 

para diretores de escolas, inspetores e/ou delegados de ensino, funções que na época 

ainda eram mais exercidas pelos rapazes, pelo menos no estado de São Paulo. Os 

homens ficavam com esses cargos que pagavam salários mais altos. Na época que eu fiz 

Escola Normal, eram poucas as mulheres que exerciam essas funções. Éramos formadas 

para ser professora de crianças. Era dificílimo, quase impossível ver um homem dando 

aula para crianças. Eu fiz esse curso quando tinha muita feminilização do magistério. À 

época, “trabalhos manuais” era considerada uma matéria tão importante quanto a 

matemática, quanto a língua portuguesa, quando a psicologia... Então, muitas das 

matérias que a gente estudava dentro do programa eram relacionadas com a vida da 

 
561 Grupo de Pesquisa de História das Disciplinas Escolares. 
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criança, com atividades do lar, com o papel da mãe. Os papéis de professora e mãe 

pareciam estar atrelados. Preparava-se para além do magistério, para o papel de mãe, a 

função de professora se misturava com a de mãe. Por exemplo, como atividades nós 

fazíamos enxovais de bebê, fazíamos xales, roupinhas, tapetes, sacolas, ponto cruz, 

bordados dos mais variados, costura inglesa, francesa, tudo à mão, era uma coisa bem 

refinada.  

Teve um dia que o Wagner pediu para a escrevermos um livro, mas até hoje não 

foi finalizado, sobre esses trabalhos manuais que se faziam. Era um bom gosto, uma 

sensibilidade, era algo de grande serventia para desenvolver várias habilidades. Então, 

em relação ao papel da mulher, ali nós estávamos nessa condição de nos formar 

professoras, casar-se, ter filhos, até aprendi muitas coisas de puericultura562, essa 

questão de cuidar de criança, isso era bem comum.  O curso oferecia uma base teórico-

prática que servia tanto para desenvolver o conhecimento da alfabetização nos anos 

iniciais, o conhecimento do programa daquelas matérias que havia nos anos iniciais, 

como também de uma formação para o lar, para ser mãe. Tínhamos aulas, também, de 

economia doméstica, com uma série de conhecimentos que depois tinha mais a ver com 

administração da casa do que com o ensino primário, propriamente. A profissão ficava 

muito próxima do papel de ser mãe, por isso que há certa mistura de papéis atribuídos à 

professora e a mãe. Era muito associado. A profissão de professora era associada a você 

ser mãe, ao cuidado com as crianças. Com essa questão do papel da mulher, era criada 

uma idealização com a figura de missionária, entendeu? Como se você fosse uma 

pessoa altruísta, missionária e desinteressada pelo salário, em ganhar dinheiro. Era 

como se fosse uma vocação. O papel da professora era como um sacerdócio.  

O sentido profissional só foi chegando depois, quando já estávamos exercendo o 

magistério, foi aí que eu me despertei. Eu lembro que quando eu me formei, minha mãe 

assinava aquela revista Vida Doméstica563, se não me engano, ou mais provável na 

revista também assinada por ela, “O Cruzeiro”564, muito popular naqueles tempos. Só 

 
562 Ciência que reúne todas as noções (fisiologia, higiene, sociologia) suscetíveis de favorecer o 

desenvolvimento físico e psíquico das crianças, desde o período da gestação até a puberdade. 

563 No Rio de Janeiro, em março de 1920, foi instituído esse periódico, “Vida Doméstica”, voltado para a 

mulher e o lar. Essa revista foi fundada pelo jornalista Jesus Gonçalves Fidalgo, repórter fotográfico do 

Jornal do Brasil e da Revista da Semana. O periódico somava-se a outros cujo público-alvo era a mulher, 

tais como a Revista Feminina (1914), o Jornal das Moças (1914) e A Cigarra (1913). Para maiores 

informações, ver: CARDOSO, Elizangela Barbosa. Entre o tradicional e o moderno: os femininos na 

revista Vida Doméstica. Gênero. Niterói, v. 9, n. 2, p. 103-134, 1. sem. 2009. 
564 O Cruzeiro foi uma revista semanal ilustrada brasileira, lançada no Rio de Janeiro, em 10 de novembro 

de 1928, editada pelos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Para maiores informações, ver: 
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sei que arranquei uma folha que falava da professora, que ela era uma missionária, uma 

mulher ideal, que estava sempre com o coração repleto de amor para dar para as 

crianças, mas com os bolsos sempre vazios. Essa coisa de idealismo, que a professora 

nunca ficaria rica, ela sempre seria uma pobre e abnegada missionária. Eu era tão 

ingênua que eu guardei aquela folha da revista por muito tempo por achar lindo o que 

nela estava escrito. Não possuo mais esta página, mas me lembro de tê-la retirado da 

revista para guardar, porque achei o texto lindo, maravilhoso. Hoje vejo o quanto a 

profissão estava romantizada. Então, a gente se vestia um pouco desse espírito de 

missionária [risos]. Éramos induzidas a isso eu acho, por trás disso acho que tinha toda 

uma influência religiosa. Só que as professoras na época pareciam ganhar bem. E 

trabalhava-se só meio período, não tinha essa de ficar correndo e fazendo outros cursos, 

trabalhar, estudar.  

Eu me lembro de algumas professoras que tive no primário, eram pessoas de 

classe alta, esposas de juiz e promotor da cidade, andavam sempre muito bem-vestidas. 

Pareciam ter um status profissional diferenciado. Mudou bastante, de lá para cá. Foi nos 

anos de 1960, seguintes ao ano que eu me formara que foram surgindo e intensificando 

as críticas a essa profissão que ia sofrendo grande desvalorização social. E aí é que 

começamos a perceber o tanto que a mulher era discriminada profissionalmente, em 

relação aos homens. Entretanto, parecia uma formação em que a normalista saía segura 

para dar aula. E a maioria dos alunos que essa professora teria contato provavelmente 

seriam da mesma classe social que ela, classe média, até porque a maioria da população 

morava na zona rural, em grandes fazendas onde existia muita oportunidade de emprego 

nas lavouras de café e cana de açúcar. As classes da zona urbana tinham uma 

programação um pouquinho diferente daquelas da zona urbana onde estavam os grupos 

escolares, escolas consideradas de excelência, onde tudo parecia funcionar como um 

relógio, onde as professoras tinham um status profissional de muito respeito. Não 

existiam essas coisas de aluno desrespeitar professores, o aluno era imbuído de sua 

condição de aluno, de estar investindo no seu futuro profissional e ter uma vida melhor 

que a dos pais, que não tiveram a mesma oportunidade de escolarização.  

 
CAMPOS, Daniela Queiroz. Um fazer imagem: a produção gráfica da revista O Cruzeiro. Diálogos v. 20 

n. 1. 2016. 102-116.  
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Bom, ocorreram alguns acontecimentos de importância na época. Teve o 

suicídio do Getúlio Vargas565, eu fazia Escola Normal na época do Jânio Quadros566, e 

depois teve a ditadura, eu passei por todos esses momentos durante a minha trajetória 

profissional. Quando eu era criança eu acho que era o projeto Vargas que estava em 

ação, porque eu fiz o primário na segunda metade da década de 1940 (1946 a 1949), 

logo após o término da Segunda Guerra Mundial, época em que o Ministro da Educação 

era o Capanema567. Então, tinha hora certa para tudo, a distribuição das matérias era 

muito regulada, por exemplo, no país todo tinha hora certa de dar o ditado. Era às 11 

horas da manhã, então, nesse horário as escolas primárias estavam fazendo ditado. Na 

alfabetização, durante o primeiro semestre do 1º ano, utilizávamos, diariamente, a 

cartilha Sodré, com leitura complementada com a escrita da lição copiada do quadro-

negro, procurando imitar as letras manuscritas cuidadosamente registradas pela 

professora na pauta anteriormente traçada por ela com a grande e pesada régua de 

madeira. Somente no segundo semestre recebíamos o primeiro livro de leitura, um 

grande acontecimento na vida dos alunos, pelo fato de certificá-lo apto para a leitura.   

Parece-me que, no período que fiz o grupo escolar, havia um projeto de 

educação claro e preciso, talvez uma herança de Francisco Campos568, primeiro-

ministro da Educação do governo Vargas.  

E do ginásio, também guardo lembrança do conteudismo e dos “pontos” (lições), 

passados a limpo, como uma das tarefas diárias, acredito ter sido uma estratégia para 

auxiliar na fixação da matéria de cada dia. Mesmo descontextualizados, a quantidade de 

conteúdo de cada disciplina nos ajudava a enriquecer o vocabulário, aperfeiçoar a língua 

portuguesa, também ativar a memória e o raciocínio, aprender um pouco de francês, 

inglês, latim, com isso conhecer um pouquinho de outras culturas, outros espaços 

geográficos, história e costumes de outros povos, em tempos que não tínhamos muito 

acesso a bibliotecas e ainda não existia televisão. Também eram bem definidos os livros 

que iriam ser adotados de cada matéria, tudo funcionava sem muita mudança. Quando 

um aluno era transferido de um estado para o outro, a família sabia que ele continuaria 

 
565 Getúlio Dornelles Vargas foi um advogado, militar e político brasileiro, 14º presidente do Brasil e líder 

da Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha. Vargas governou de 10 de novembro de 1937 até 

29 de outubro de 1945. 
566 Jânio da Silva Quadros foi um advogado, professor e político brasileiro, 22º presidente do Brasil, entre 

31 de janeiro de 1961 e 25 de agosto de 1961, data em que renunciou. 
567 Gustavo Capanema Filho foi um político brasileiro. Foi o Ministro da Educação que mais tempo ficou 

no cargo em toda a história do Brasil (1934 a 1945, aproximadamente 11 anos contínuos). 
568 Francisco Luís da Silva Campos foi um advogado, professor, jurista e político brasileiro, responsável, 

entre outras obras, pela redação da Constituição brasileira de 1937 e do AI-1 do golpe de 1964.  
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estudando com o mesmo programa. Depois, essa uniformidade começou a desaparecer.  

À medida que foi descentralizando, cada estado fazendo de seu jeito, parece que foi 

perdendo um pouco daquela consistência da cultura da escola que, naquele período, 

apresentava certo padrão no país.  

Naquele tempo, se lia muitos jornais e revistas porque havia poucos livros à 

disposição da família. Em casa, por exemplo, tínhamos uma bíblia, um bom dicionário e 

um tratado de medicina familiar, além dos livros que se usava na escola, geralmente de 

capa dura para durar muito tempo e que eram passados de irmão para irmão. Bibliotecas 

eram raras, acesso a elas, quase não tínhamos. Também não existia televisão. Estávamos 

ainda na era do rádio.  

De lá para os dias atuais, as transformações foram intensas e aconteceram muito 

rapidamente. Quando eu fazia a licenciatura (meados de 1970) li o livro “Mutações em 

educação segundo Mc Luhan”569 que falava dessas mudanças tecnológicas que já 

haviam chegado aos Estados Unidos, à Europa, e aqui no Brasil nos anos sessenta ainda 

estava começando a difusão de televisão, das “máquinas de ensinar” ... Nossa, eu 

achava que era coisa de ficção científica, não imaginava que ia ser tão rápido que isso 

chegaria. Eu fiz a minha dissertação e a minha tese em máquina de escrever, não tinha 

computador ainda. O computador eu ainda usei um pouco durante o doutorado, acabei 

perdendo muita coisa, porque não sabia nem ligar direito.  Nos anos oitenta eu fiz tudo 

datilografado. No começo de noventa que começaram a aparecer os primeiros 

computadores para acesso a estudantes. Antes era só rádio, toca-discos, e a televisão eu 

tive acesso quando estava no interior do Paraná nos anos setenta, mas era só chuvisco, 

preto e branco, nossa, dava um desespero. Então, essa grande revolução, do meu ponto 

de vista, foi a tecnologia.  

Uma vez eu li um livro de uma antropóloga estadunidense que estava fazendo 

um balanço do século XX para ver as grandes transformações que tinham ocorrido 

naquele século. E uma coisa que ela apontou é que, em todas as pesquisas que ela fez, a 

grande transformação foi que os filhos começaram a ensinar coisas para os pais. Os 

mais velhos começaram a aprender algumas coisas com essas gerações mais novas, 

principalmente como usar as novas tecnologias. Porque antes eram os mais velhos que 

ensinavam os mais novos. Ela considerou que essa revolução ficou mais evidente a 

partir dos anos cinquenta ou sessenta, metade do século, por aí... E eu vivi toda essa 

 
569 LIMA, Lauro de Oliveira. Mutações em Educação segundo Mc Luhan. Editora Vozes, 1974. 
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época. Foi muito brusco isso tudo para nós. Só que estávamos ligados com escola, com 

formação de professores, enfim. Mesmo antes de eu dar aula de matemática atentava 

para essas transformações dos costumes, das roupas, nos modos como os jovens se 

divertiam, como as famílias estavam querendo proporcionar mais coisas que a geração 

anterior não tivera acesso. Ia dando para ver a diferença. Então, a gente foi 

acompanhando. Quem teve a oportunidade como eu de estar mais velho e tendo contato 

com a juventude, foi assimilando todas essas mudanças e tendo delas uma visão mais 

ampliada. E sou grata por ter acompanhado tudo isto.   

Sobre porque fui fazer matemática: bom, primeiro porque sempre gostei muito 

de matemática. Quando eu era criança, as coisas que eu aprendia na escola, sempre 

tentava achar uma forma minha de reinventar um pouquinho aquilo. E o meu pai tinha 

um armazém, que até um primo que tomava conta, naquela época não era 

supermercado, era armazém de secos e molhados que vendia de tudo. E eu ia para aula 

de manhã, à tarde eu ficava fazendo lição e a hora que terminava eu ia lá, dizia eu que 

queria ajudar né, mas eu ficava observando e contando as coisas das prateleiras repletas 

de mercadorias, também ficava aprendendo a pesar o arroz, o feijão... Eu ficava lá 

querendo ajudar e ficava calculando. E quando aprendi, na quarta série primária, isso até 

eu já relatei em um escrito que eu fiz, sobre o círculo e a circunferência, a diferença 

entre o círculo que é aquela parte interna, e a circunferência, que é só o contorno, eu 

fazia aquilo com o pé, desenhava na terra, porque a gente andava muito descalça. E eu 

fazia aquilo para testar o que eu tinha aprendido na escola. Eu acho que eu reelaborava 

os conceitos matemáticos na minha cabeça, por minha conta. Por isso que eu sempre 

gostei. Acho que por isso que eu fui fazer matemática... E o pessoal perguntava como 

que eu tinha tanta facilidade... Pois eu tinha! Os meus cadernos estão até no repositório 

do GHEMAT570. Você pode entrar lá e ver, os cadernos571 estão lá. Eu doei e estão 

disponibilizados para pesquisas sobre a história da educação matemática, 

principalmente a história da licenciatura em matemática. Eram todos os meus cadernos 

de rascunho, alguns eu até perdi pelo caminho, mas tenho muitos até da Escola Normal, 

também. Alguns eu guardei, muitos eu não guardei e nem foi por culpa minha, foi por 

conta das mudanças.  

 
570 Para acessar o repositório: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/160300>. Acesso no dia 04 

jul. 2020. 
571 Existem, atualmente, 17 cadernos da Neuza Bertoni Pinto no repositório. Para encontrá-los, basta 

acessar o link <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/160300> e fazer a busca com o nome dela.  

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/160300
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/160300
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Na minha trajetória como já relatei, fui professora de primeira à quarta série 

durante quatro anos, depois eu fui trabalhar com adolescentes neste curso que eu te 

contei, que era a Escola Normal Regional. Assumi o cargo de secretária da escola, 

depois cargo de diretora, e fiquei durante 17 anos como professora de matemática e 

diretora. Quando eu ingressei como professora no magistério superior, numa faculdade 

lá em Ribeirão Preto, a mais antiga da cidade e que ofertava um tradicional curso de 

Pedagogia, foi muito interessante. No dia que eu fui levar meu currículo, depois de 

consultá-lo brevemente, a coordenadora do curso e Pedagogia me perguntou se eu 

poderia dar aulas à noite. Pegaram-me de surpresa para dar aulas de Filosofia da 

Educação. E ao aceitar, voltei depressa para casa, eu tinha uns livros de filosofia, e li 

alguns conceitos para começar uma conversar com a turma. Não tinha visto nem o 

programa, ainda.  

E ao chegar à sala de aula, deparei-me com uma turma numerosa noturna com 

quase 50 alunas, não havia rapazes, eram só moças no curso de Pedagogia. E elas 

ficavam me chamando de tia... Parei, fiquei ali olhando para elas e achando graça. 

Nunca tinha ouvido alguém me chamar de tia em sala de aula. Eu disse: “Nossa, mas 

quantas sobrinhas que eu tenho”. E elas ficaram esquisitas me olhando, eu estava parada 

lá sem graça e pareceu-me que não gostaram nem um pouco, umas levantaram da aula e 

depois fiquei sabendo que foram falar com a coordenadora para reclamar da professora 

nova que e que estava destratando as alunas. Contaram que me chamaram de tia e eu 

não gostei e que ironizei. De fato, dei a entender que não era tia delas, pois não tinha em 

minha cabeça essa troca de papéis, de tia com professora. E assim que terminaram as 

duas primeiras aulas, a coordenadora me chamou e disse: “Escuta, acontecer isso no 

primeiro dia de uma aluna reclamar, o que houve?”. Eu falei o que havia acontecido e 

que nunca havia sido chamado de tia em sala de aula. E a coordenadora falou: “Ah, mas 

aqui é desse jeito”. Mas eu disse que se quisessem me manter ali, eu iria ser professora, 

porque acreditava que esse modo de se relacionar com a professora, chamando-a de tia 

estaria infantilizando a profissão. Porque nessa época eu já tinha entendido que não 

deveria aceitar ser chamada de tia. Mas a coordenadora insistia dizendo que era o jeito 

carinhoso delas. Mas eu falei: “Não, isso aí está mascarando uma situação. Porque 

professora não é o mesmo que uma tia que passa a mão na cabeça e tudo mais. Não, eu 

sou professora! Essa é minha profissão”.  E no outro dia, o dono da instituição mandou 

me chamar, e eu pensei: “Eu mal comecei e vão me mandar embora”.  Já fui preparada. 

E ele falou: “Olha, eu fiquei sabendo de um fato que aconteceu já no primeiro dia e eu 
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gostei muito da sua atitude, você quer pegar mais matérias e ser a chefe do 

Departamento de Educação?”. Olha só. Ele que também era pedagogo entendeu que 

professora não era para ser chamada de tia. E nem tinha saído ainda aquele livro do 

Paulo Freire572: professora sim, tia não573.   

E acabei aceitando pegar mais disciplinas e só mais adiante assumir a Chefia do 

Departamento. Com o episódio passei a ser muito respeitada e aos poucos foi 

desaparecendo a onda que tinha dentro da faculdade de ficar chamando os professores 

de tia e tio, costume que muitos professores achavam lindo e carinhoso.  

E na PUC também aconteceu um fato curioso. Quando cheguei lá, estavam 

reformulando o Projeto Político Pedagógico. A universidade tinha contratado um 

professor externo para alterar o PPP e as professoras foram orientadas, ao fazer seu 

plano de ensino, de denominá-lo de “contrato pedagógico”. Quando eu vi aquilo eu 

falei: “Gente, não é contrato, isso é plano de ensino”. E elas diziam que não, que o 

nome agora era contrato. E começaram a criar certa rejeição, quando eu registrava 

“plano de ensino”. Então, tive uma ideia de escrever um artigo até foi publicado na 

Revista Diálogo Educacional da PUCPR574, no qual discuto o conceito de contrato 

didático diferenciando-o de contrato pedagógico.  E o que se fazia dentro da 

Universidade não era contrato, era plano de ensino. Eu tentei meio que desnaturalizar 

um pouquinho esse conceito, aproveitando a discussão trazida por Rousseau575 na obra: 

“Contrato Social576 e na Didática Francesa de Brousseau577, buscando explicitar o que 

era o contrato didático e que este não tinha nada a ver com o que estava sendo adotado 

pela instituição que por já vir pronto para os alunos, não se configurar como um 

contrato. Contrato era algo que, antes de ser oficializado, exigia ser discutido com os 

interessados, algo democrático.  

Então, à medida que fui ampliando meus conhecimentos, no mestrado e 

doutorado, também passei a compreender melhor que minha autonomia me dava esse 

 
572 Paulo Reglus Neves Freire foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores 

mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia 

crítica. É também o Patrono da Educação Brasileira. 
573 FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho d’gua, 1997. 
574 PINTO, Neuza Bertoni. Contrato Didático ou Contrato Pedagógico? Revista Diálogo Educacional. 

Curitiba, PUCPR, v. 4, n.10, 93-106, set./dez. 2003. 
575 Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata 

genebrino. É considerado um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo 
576 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social: princípios do direito político. Traduzido da edição 

de 1985, da Editora Bordas, Paris. Tradução: Edson Bini. EDIPRO, 1. Ed., 1. reimp. 2013. 
577 Guy Brousseau é um educador matemático francês, autor que desenvolveu a Teoria das Situações 

Didáticas”. Ver: BOUSSEAU, Guy. Os diferentes papéis do professor. In: SAIZ, C.P. et all. Didática da 

Matemática. Reflexões Psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, p. 48-72.  
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direito. E sempre que havia oportunidade levava a discussão da escola pública dentro da 

instituição particular e nunca ninguém me impediu. Sabe, eu fazia umas discussões que 

incomodavam um pouco, porque eu fui percebendo que as coisas precisavam ir sendo 

desnaturalizadas e isso, muitas vezes, acabava transgredindo um pouco as regras do 

jogo [risos].   

A minha dissertação de mestrado578 foi sobre o ensino da matemática. Eu 

analisei uma obra do Monteiro Lobato579, O Ubiratan580 que tinha sugerido, na época ele 

até escreveu sobre isso. E aí eu escrevi uma releitura daquele livro “Aritmética da 

Emília” 581 que na verdade foi mais uma tese do que dissertação, ao defender um ponto 

de vista. Era uma coisa um tanto diferente dos estudos que eram desenvolvidos em 

cursos de mestrado da época.  E quem me orientou foi a Professora Zélia582, mas ela leu 

o trabalho praticamente pronto. Ela até tinha sugerido para fazer análise de uma revista, 

“Boletim da Matemática” ou “Revista da Matemática”, algo assim, ela me disse: “Ah, 

eu tenho todos os números, e já que você tem que fazer meio às pressas, vale a pena 

você analisar”. Mas eu terminara de comprar um livro do Ubiratan, o 

Etnomatemática583, que tinha acabado de ser publicado e ele recomendava para que as 

pessoas valorizassem mais obras da literatura que tinham a ver com a discussão do 

ensino, da escola. E ele citou a Aritmética da Emília. E eu tinha a coleção de Monteiro 

Lobato destinada às crianças e tive a ideia de que o livro indicado por Ubiratan que 

parecia ser somente para crianças, na verdade também fora endereçado aos professores. 

Alguns componentes da banca consideraram que, o que eu estava fazendo parecia mais 

uma ficção do que um trabalho científico. Mas, me defendi dizendo que busquei trazer a 

crítica que o autor fazia em relação ao currículo de matemática vigente, já na década de 

 
578 PINTO, Neuza Bertoni. Uma releitura da Aritmética de Emília, Dissertação de Mestrado. 

Universidade Estadual do Paraná. Ano de Obtenção: 1990 
579 José Bento Renato Monteiro Lobato foi um escritor, ativista, diretor e produtor brasileiro. 
580 Ubiratan D’Ambrósio é Professor Credenciado dos Programas de Pós-Graduação em História da 

Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Educação Faculdade de Educação/FE da 

Universidade de São Paulo/USP e em Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas/IGCE da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/UNESP-Rio Claro. 
581 Aritmética da Emília é um livro escrito por Monteiro Lobato publicado em 1935. O livro traz 

explicações sobre alguns conteúdos que podem ser utilizados para melhor compreensão dos conteúdos da 

5ª série (ou 6º ano).  
582 Zélia Milléo Pavão contribuiu para o desenvolvimento da educação no estado do Paraná. Para saber 

mais, ver: WINKELER, Maria Sílvia Bacila; SANTOS, Denise Grein; PRYJMA, Marielda Ferreira. 

Mulher, mãe, professora: Zélia Milléo pavão e seu legado à educação paranaense. Revista Pedagógica, 

Chapecó, v. 18, n. 37, p. 73-85, jan./abr. 2016. Ver também: PINTO, N. B. Zélia Milléo Pavão: uma 

educadora matemática paranaense. VALENTE, W.R. (Org.).  Educadoras matemáticas: memórias, 

docência e profissão. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2013. – (Coleção história da matemática para 

professores), p.399-410.  
583 D’AMBRÓSIO, U. Etnomatemática. São Paulo, editora Ática, 1990. 
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1930, defendendo a ideia de um currículo crítico para os anos iniciais. Para falar do 

currículo de matemática, Lobato usava metáforas sobre a situação política autoritária 

vigente no país, valendo-se de personagens de histórias por ele criadas anteriormente.  

A Emília era uma personagem que fazia a crítica à política educacional do período e à 

matemática escolar dos anos iniciais de escolarização. E poucas pessoas entenderam 

isso, possivelmente por se tratar da obra de um autor bastante censurado, taxado de 

comunista, higienista. Nessa obra, escrita em tempos ditatoriais, o autor utilizou várias 

metáforas para criticar a forma como a matemática era ensinada. Foi a estratégia 

encontrada, possivelmente para fugir da censura e ter um espaço para criticar o governo 

e a forma como a matemática estava sendo ensinada no ensino elementar, relacionando 

acontecimentos políticos da segunda fase do governo Vargas com o ensino autoritário 

da matemática escolar.  

 No doutorado,584 pesquisei a questão do erro na aprendizagem da matemática, 

pois sempre me preocupei com a forma como o erro era tratado, gerando culpa e baixo-

estima nos alunos, ocasionando aversão pela disciplina. Quando comecei a investigar a 

partir da história da educação matemática, verifiquei que a prática de dominar os 

conteúdos estava muito impregnada, principalmente entre matemáticos de saber notório. 

Sabia matemática e pronto, não precisava da didática, não precisava da pedagogia. 

Investigando um pouco o campo da formação de professores para ensinar matemática, 

vemos que é um campo complexo, com muitas matérias pedagógicas na formação do 

professor das séries iniciais e pouca matemática. Ao contrário, na formação de 

professores para atuar nas séries finais do fundamental, há muitas matérias da ciência de 

referência (matemática) e poucas da pedagogia. E o mais grave, um abismo entre elas. 

Eu comecei notar todas essas diferenças e vi que precisávamos conhecer mais a história 

desses cursos e dessas instituições, dessa formação, tanto do pedagogo como do 

licenciado. Lembro-me de quando fui dar uma aula no estágio, lá na faculdade quando 

eu fiz licenciatura em matemática. Eu preparei um monte de material, peguei um 

assunto lá de quinta a oitava série e eu comecei a dar aula. E o professor que estava 

assistindo e tinha formação em matemática pura, pediu para que eu continuasse. 

Passaram 50 minutos eu avancei no assunto, passaram duas horas e ele não queria que 

eu parasse. Depois ele me contou que, como professor, ele não sabia fazer isso do jeito 

que eu estava fazendo, e me perguntou se aquilo vinha da Escola Normal, ou fazia parte 

 
584PINTO, Neuza Bertoni. O erro como estratégia didática no ensino da matemática elementar. Tese de 

doutorado. Universidade de São Paulo. Ano de obtenção: 1998. 
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das matérias ligadas à formação pedagógica que estavam sendo ofertadas na 

Licenciatura em Matemática. Disse-lhe que era da Escola Normal e que eu tinha trazido 

aquilo na bagagem. Isso, nos anos setenta. E nesse momento eu comecei a ficar 

preocupada com os novos rumos dados à formação dos professores do professor, 

trazidos pela Lei nº 5692/71585, ao juntar o primário com o ginásio. E principalmente 

com as licenciaturas que continuavam com o modelo “3+1”, separando disciplinas 

específicas das disciplinas pedagógicas.  

Um fato importante, da minha trajetória educacional, ocorreu quando eu e 

minhas irmãs concluímos a Escola Normal. Foi um acontecimento na minha família, ter 

três formaturas num mesmo ano. Para comemorar, meu pai deu uma festa e nos 

presenteou com uma viagem para conhecermos a capital de São Paulo. Logo após as 

festas de fim de ano, as três professorandas embarcaram, de primeira classe, no “trem de 

luxo”, o meio de transporte preferido para ir do interior à capital. Meus tios foram nos 

esperar na estação da Luz. E durante mais de uma semana, passeamos diariamente 

visitando lugares importantes da capital. Como havia comentado sobre essa viagem com 

a professora de Psicologia da Educação, professora Heloísa Sodré Dória Frascá586, ela 

me perguntou onde eu iria me hospedar em São Paulo. Disse-lhe que ficaria na casa de 

meus tios que moravam em Perdizes. E ela falou: “Nossa, pertinho da PUC, onde a 

minha irmã é vice-reitora. Você pode levar uma carta para ela?”. 

E após uma semana fui entregar a carta no endereço, local onde hoje funciona o 

PPGEM da PUC-SP e que na época existia uma faculdade de Filosofia, a Sedes 

Sapientiae. E que fazia este curso estava autorizado para lecionar Matemática na escola 

secundária. E sabe o que ela escreveu para a irmã?  Que era para me encaminhar para o 

curso de Filosofia, porque eu tinha condição de acompanhar, ela me elogiou nessa carta, 

eu nem sabia disso. E a reitora falou assim: “Você já pode começar a preparação para 

entrar nessa faculdade”. E eu falei: “Como assim?”. E ela falou que eu estava sendo 

 
585 Em 1971, com a Lei nº 5.692/71, o ensino brasileiro passou a se estruturar em três níveis: o Ensino de 

Primeiro Grau (com oito anos de duração); o Ensino de Segundo Grau, compulsoriamente 

profissionalizante (com três anos de duração para os que não pretendessem obter o diploma de técnico e 

com duração de quatro anos para os que desejassem obtê-lo) e o Ensino de Terceiro Grau de nível 

universitário. 
586  Heloísa Sodré Dória Frascá foi professora de Psicologia da Educação na Escola Normal e sua irmã, 

Madre Cristina Sodré Dória, eram sobrinhas de Antônio Sampaio Dória, personagem ilustre da história da 

educação brasileira, professor de Psicologia da Escola Normal Caetano e Campos, em São Paulo. Ver 

maiores detalhes em: BANDEIRA, Laís. A formação acadêmica da educadora e psicóloga Madre Cristina 

Sodré Dória. Ver: http://www.encontro2018.pr.anpuh.org/arquivo/downloadpublic. 

 

http://www.encontro2018.pr.anpuh.org/arquivo/downloadpublic
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indicada. Não tinha vestibular na época como é hoje. E ela disse que aquela semana eu 

já poderia começar assistir as disciplinas preparatórias. Minha tia morava há três 

quadras de distância de onde era essa faculdade. Voltando para casa, perguntei para 

minha tia se eu poderia ficar na casa dela porque gostaria muito de fazer este curso. Ela 

disse que sim, mas que eu teria que seguir o regime da casa. Então, já no dia seguinte 

comecei a frequentar o curso, estava toda empolgada, ainda não tinha completado 18 

anos.  

E nesse meio tempo meu pai comprou as terras aqui no Paraná. Naquela época 

não tinha nem telefone, minhas irmãs já tinham retornado e ele mandou um telegrama 

falando que era para eu voltar, e que se eu quisesse ficar lá na casa da tia, eu teria que 

ficar morando, porque eles vinham de mudança para o Paraná. Aí eu fiquei pensando 

como seria difícil ficar longe da minha família, então, resolvi não continuar o curso e 

retornar à minha casa. Como éramos uma família numerosa, sempre juntos, para mim 

ficou meio esquisita a ideia de ficar tão distante, então resolvi voltar e vir enfrentar o 

Paraná. Após muitos anos, depois de ter perdido essa oportunidade de fazer uma 

faculdade, consegui ter outra oportunidade para fazer a graduação, aqui no Paraná, em 

Umuarama, e com professores que vinham de São Paulo. Éramos em quatro 

professoras, interessadas em fazer curso superior, tínhamos aulas no meio da semana e 

no fim de semana, um intensivo.  E foi muito tranquilo para mim. Essa época eu era 

diretora do Ginásio Estadual Santo Agostinho, além desses estudos trabalhava 40 horas 

semanais. Eu amava estudar.  Eu e mais três colegas viajávamos para ir à faculdade, 

uma distância de mais de 100 km em estrada de terra e tínhamos que atravessar uma 

balsa no rio Piquiri. Meu marido ficou tão preocupado, porque tínhamos que ir de 

ônibus e pernoitar em Umuarama. Então, ele comprou uma Kombi, e como eram várias 

professoras que faziam o curso, contratou um motorista de confiança para fazermos a 

viagem com mais segurança e poder voltar para casa no mesmo dia. A gente se sentiu 

mais segura. Nós íamos no meio da semana, acho que na quarta-feira à tarde, para 

assistir aula à noite. Depois íamos sexta-feira de manhã, assistíamos aula o dia todo, 

sábado de manhã também, e à tarde vínhamos embora. Isso foi de 1973 a 1975. E para 

você saber como que era meu curso, você pode entrar no meu repositório que eu doei os 

meus cadernos, estão lá digitalizados. 
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Quando você me perguntou o porquê fui fazer Matemática, lembrei-me agora 

que tive um professor, no curso ginasial, Abílio França Valente587 me motivou bastante 

para gostar dessa disciplina. Ele era português fui sua aluna desde a 1ª série ginasial que 

fiz no Colégio Anjo da Guarda, em Bebedouro/SP e, posteriormente, no Ginásio 

Estadual de Pitangueiras. Me lembro mais, de quando já transferida para o Ginásio de 

Pitangueiras, das inúmeras vezes que ele me chamava para ir ao quadro resolver os 

exercícios depois de andar pelas carteiras para ver quem estava resolvendo de acordo 

como ele havia ensinado. E isso parecia incomodar os colegas da sala, principalmente, 

minhas irmãs que também estudavam na mesma sala. Ele era um ótimo professor, 

sempre descontraía a turma, com umas piadinhas engraçadas de portugueses.  Penso que 

foi com esse professor, principalmente com suas aulas de Álgebra, que aprendi a gostar 

mais da Matemática e querer estudar cada vez mais essa matéria.   

E ao concluir essa entrevista quero dizer que aprecio esse modo de fazer história 

utilizado pela História Oral. Pois, além de oferecer pistas de como foi construída e dada 

a ler determinada realidade escolar, em tempos de outrora, nos permite, no tempo 

presente, compreender algumas permanências e transformações ocorridas no ensino. Por 

ter um processo que não é só fazer entrevista e colocar umas respostas, mas todo um 

trabalho de textualização, no qual o entrevistado poderá recriar, retificar lapsos de 

memória, essa forma de escrever história é muito bonita, por possibilitar ligar muitos 

fios que estavam dispersos nos trajetos do entrevistado, como disse Bourdieu588, ao 

considerar a história de vida, não apenas como uma sucessão de fatos vividos 

isoladamente, mas uma complexa rede de relações que expressa uma afinidade cultural 

determinante na constituição de uma vida profissional. Nóvoa589 afirma que antes de ser 

um profissional, o professor é uma pessoa, e nesse sentido, a cultura profissional dos 

professores passa pela produção de saberes e de valores que se organizam na construção 

de uma autonomia profissional. E apesar de tortuosa, como bem disse Certeau590, um 

“caminho de autista”, é a forma como conseguimos percorrer nosso passado e nele 

apreender representações que ainda podem ser rememoradas em nosso presente.  

 

 
587Abílio França Valente nasceu em Portugal e veio para o Brasil com dezessete anos de idade. Por aqui, 

graduou-se em Matemática. Morou em Bebedouro –SP. Lecionou como professor efetivo de matemática 

no Paraíso Cavalcanti, o Ginásio Estadual. Na rede particular, foi professor do Colégio Anjo da Guarda. 

588 Ver: BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. 5ª ed. São Paulo: Papirus,1996. 
589 Ver: NÓVOA, Antônio. Os professores e a sua formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992.  
590 Ver: CERTEAU, Michel. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982. 
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     Márcia Cyrino 

12 de fevereiro de 2020. A sétima entrevista 
Combinados de conversar às duas da tarde em sua sala no Departamento de 

Matemática da UEL. Já fico com receio por dois motivos. Primeiro, o nervosismo em 

entrevistar uma pessoa que conheço o trabalho e que admiro tanto. Segundo, eu não 

faço ideia de como chegar ao Departamento de Matemática. Nunca fui à UEL. Por isso, 

chegarei um pouco mais cedo para que dê tempo de procurar o local. 

 

13 de fevereiro de 2020. Algumas impressões 
 Cheguei à cidade por volta de meio dia e fui almoçar em um shopping próximo 

a UEL. Era um dia de intenso calor em Londrina. Estatura média, cabelos castanhos aos 

ombros, um porte elegante e um largo sorriso são características muito marcantes da 

Márcia. Embora tenhamos marcado a entrevista para as duas da tarde, acabei chegando 

quase uma hora atrasada porque me perdi dentro da UEL. É uma universidade enorme. 

Andei por vários blocos até encontrar a sala da professora. Dirigi-me a sua sala e ela me 

convidou para sentar em sua mesa. A sala era também da professora Regina Buriasco, 

mas ela quase não passava por lá, como disse a professora Márcia. Após explicar a 

pesquisa e entregar-lhe as cópias dos cartões temáticos, Márcia iniciou uma leitura 

silenciosa, apenas correndo os olhos pelas palavras escritas. Perguntou-me se poderia 

seguir qualquer ordem, eu confirmei que sim. Vejo que, na maior parte das vezes, as 

minhas intervenções em sua fala estavam direcionadas para a sua atuação como 

professora e os cargos que ocupou na universidade. Aprendi muita coisa com a 

professora Márcia naquele dia. A nossa conversa se estendeu por cerca de uma hora e 

vinte minutos e, após a entrevista, conversamos por mais alguns minutos. 
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11 de agosto de 2020. Márcia Cyrino 
 Meu nome é Márcia Cristina de Costa Trindade Cyrino. Por meu nome ser 

muito grande, as pessoas me chamam de Márcia Cyrino. Eu não tenho problema com 

manter sigilo do nome. Eu acho que é importante, na pesquisa, as pessoas se 

identificarem. Então, pode me chamar de Márcia Cyrino mesmo. Eu trabalho com 

formação de professores, não só como pesquisadora, mas também em minha atuação 

profissional, desde que eu terminei a faculdade. Eu fiz graduação na UNESP591 de 

Presidente Prudente592 e no meu segundo ano de faculdade eu já ministrava aulas. Tinha 

muita ausência de professores de matemática naquela época, e eu substituía os 

professores que precisavam faltar. Quando eu estava no terceiro ano do curso de 

licenciatura, um professor deixou uma turma de matemática e a diretora da escola na 

época me convidou para assumir as aulas dele. Eu falei para ela que eu não era formada 

ainda e que eu teria que pedir uma autorização para a Delegacia de Ensino593. E fui 

autorizada. A partir daí, do terceiro ano de faculdade, eu já tive uma turma minha de 

primeiro ano do Ensino Médio, naquela época era segundo grau.  

Eu sempre estive envolvida em discussões sobre o processo de formação de 

professores. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar no CEFAM594, 

Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Esse foi um projeto 

que teve âmbito nacional e que alguns estados se envolveram, e no Estado de São Paulo 

os alunos tinham uma bolsa de um salário-mínimo para se formar professores para das 

séries iniciais do Ensino Fundamental. O processo de seleção dos professores era por 

meio de currículo e, apesar de eu ser nova, eu já tinha um currículo interessante e fui 

selecionada para trabalhar no CEFAM. Lá eu tive a oportunidade de recém-formada, 

atuar na formação de professores. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar como 

coordenadora pedagógica de matemática da Delegacia de Ensino de Presidente 

Prudente. Então, eu já atuava na formação inicial dos professores das séries iniciais e 

passei a atuar na formação continuada, via coordenação pedagógica. Eu tinha muitas 

 
591 Universidade Estadual Paulista.  
592 Presidente Prudente dista cerca de 600 km de São Paulo. 
593 As Delegacias de Ensino foram substituídas a partir de 1999 pelas Diretorias de Ensino, que são 

unidades da administração direta subordinadas à Secretaria da Educação de São Paulo. A mudança foi 

baseada no princípio da descentralização dos sistemas de ensino e atribuiu às Diretorias de Ensino maior 

autonomia financeira e administrativa. 
594 O Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério – CEFAM – foi um centro de 

formação do magistério que surgiu para substituir os antigos magistérios e os normais. O curso 

funcionava em período integral, com duração de quatro anos em vários municípios do estado de São 

Paulo. 
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inquietações e isso foi o que me levou para a pesquisa, a fazer mestrado e dar 

continuidade a minha formação. Depois de ter terminado o mestrado, em vim para 

Londrina595. Eu terminei o mestrado em 1997 e em 1998 eu me mudei para Londrina. O 

meu marido já estava aqui como docente da UEL596 e eu vim como professora 

temporária para trabalhar na formação inicial de professores de matemática. Desde o 

mestrado esse tema, formação de professores de matemática, passou a ser o meu campo 

de investigação.  

Quando eu vim para o Paraná, em 1998, logo me envolvi com a formação para 

além da Licenciatura em Matemática. Nesse curso eu trabalhava com a disciplina de 

Prática e Metodologia de Ensino e Estágio Supervisionado, e fui convidada para atuar 

no curso de especialização em Educação Matemática, coordenado pela professora 

Regina Buriasco597. E nessa aproximação com a Regina, ela me apresentou para o 

estado do Paraná, na medida em que me convidou para várias ações, não só aqui na 

UEL, mas também na Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Eu participei com 

ela de várias ações associadas à avaliação externa, mas tinha também um viés da 

formação continuada de professores. Então, aqui no Paraná, trabalhando com a 

formação continuada de professores de matemática, mais especificamente, eu tive 

oportunidade de trabalhar muito com a professora Regina e, por conta disso, também 

com outros professores do estado que também atuavam e atuam na formação de 

professores. Nós tínhamos o Projeto Pró-matemática598 e a Maria Tereza599 vinha 

algumas vezes para as reuniões do grupo. Nós tivemos um trabalho mais próximo, a 

Regina, a Maria Tereza e eu. Com pesquisa, eu trabalhei mais com a Regina. Mas eu 

trabalhei também com muitos outros educadores em eventos e ações da SBEM600. Eu 

fui 1ª Secretária da SBEM Paraná. Foram trabalhos mais isolados, não tão próximos 

como com a Regina e a Maria Tereza.  

Quando eu fui coordenadora da Delegacia de Ensino lá no Estado de São Paulo, 

a formação continuada era pautada muito em cursos. E aquilo me incomodava demais. 

 
595 Londrina dista cerca de 390 km de Curitiba.  
596 Universidade Estadual de Londrina. 
597 Regina Luzia Corio de Buriasco atualmente é professora associada da Universidade Estadual de 

Londrina. É uma das entrevistadas desta pesquisa 
598 O projeto tem como intenção gerar a reflexão de professores, futuros professores e formadores sobre o 

conhecimento que têm de conteúdos matemáticos e do modo como estes conteúdos se transformam em 

ensino a partir da análise e interpretação da sua própria forma de resolver questões matemáticas. 
599 Maria Tereza Carneiro Soares atualmente é Professora Associada da Universidade Federal do Paraná. 

É uma das entrevistadas desta pesquisa 
600 Sociedade Brasileira de Educação Matemática. 
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Eu e os coordenadores pedagógicos das Delegacias de Ensino fazíamos um curso pela 

FDE601, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, do governo do Estado de São 

Paulo, e depois tínhamos que ministrar os cursos em nossas regiões. Nós adequávamos 

o que aprendíamos na FDE para ministrar os cursos para os professores de matemática 

da nossa região. Já nessa altura, eu tinha a sensação de que essa não era uma boa 

estratégia para formação de professores. E quando eu vim para o Paraná, eu queria fazer 

alguma coisa diferente para a formação continuada. Assim que eu terminei o doutorado 

em 2003, as minhas pesquisas já foram direcionadas para a formação continuada de 

professores, mas na dinâmica de grupos de estudos. Eu não queria curso. Então, nós 

constituíamos grupos nas escolas, convidávamos professores de matemática que tinham 

interesse em estudar para as suas aulas. E a partir daí as nossas pesquisas todas se 

desenvolveram com essa característica. Eu sempre tive um bom acesso às escolas, os 

meus orientandos também, eu não tive dificuldades nesse sentido. Uma dificuldade que 

eu encontrei quando nós começamos essa trajetória de pesquisar os grupos de estudos, 

foi encontrar um referencial teórico que, de algum modo, nos proporcionasse um aporte 

para poder falar das aprendizagens nessa formação.  

No início, nós chamávamos de grupos colaborativos, mas teve uma época no 

Brasil que os pesquisadores tiveram uma interpretação equivocada, no meu ponto de 

vista, do que é um grupo colaborativo. Porque as pessoas diziam assim: “O grupo só é 

colaborativo na medida em que não há uma hierarquia entre o formador e o formando”. 

Por exemplo, entre a pessoa que está coordenando a capacitação e o professor que está 

na escola. Só que, na minha cabeça, isso vai existir sempre. Eles vão nos enxergar como 

professores da universidade e eles têm uma expectativa em relação a nós. Eu não estou 

dizendo com isso que nós temos mais conhecimento do que eles. Não é isso. O que eu 

estou falando é que existem saberes que são distintos e que essa expectativa de um em 

relação ao outro sempre vai existir. E aí eu comecei a buscar outras possibilidades para 

poder falar dessa aprendizagem do professor. Com isso, nós começamos a estudar as 

comunidades de prática. As comunidades de prática, enquanto referencial teórico, nos 

davam o aporte que necessitávamos naquele momento para poder falar da aprendizagem 

do professor nos contextos que nós trabalhávamos. A minha dificuldade primeira foi 

 
601 A Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE – é o órgão que ajuda a Secretaria da 

educação do Estado de São Paulo em uma série de ações, como: construção e manutenção de prédios 

escolares, acesso à internet nas escolas, entregas de kits escolares anualmente etc. 
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essa, de encontrar um referencial teórico que me “autorizasse” a falar de aprendizagem, 

para eu poder dialogar, falar dessas formações, das aprendizagens que os professores 

tinham ou não tinham nestes encontros de formações, os quais nós caracterizamos 

sempre, logo de início, como grupo de estudos. E depois, se o grupo se constituísse 

como uma comunidade de prática, nós usávamos o referencial teórico da aprendizagem.  

Bom, eu acho que um dos acontecimentos importantes na minha formação foi a 

minha entrada no mestrado. Eu trabalhei, depois de formada, por cinco anos na 

Educação Básica, para depois procurar um mestrado, e essa procura veio das minhas 

inquietações na formação do professor. Eu penso que esse foi um momento marcante na 

minha trajetória profissional e outro momento foi a minha vinda para Londrina, em que 

eu passo a trabalhar com a formação inicial de professores de matemática. Porque, lá em 

São Paulo, eu trabalhava com professores das séries iniciais nos CEFAM's. E em 

Londrina eu passo a trabalhar com a formação inicial do professor de matemática e a 

pensar em uma outra forma de formação continuada, que foi o que eu tive oportunidade 

de fazer aqui no Paraná. Eu acho que esses foram momentos marcantes para mim. Antes 

de vir para Londrina eu trabalhei por 11 anos na Educação Básica, no Ensino 

Fundamental e Médio, tanto na escola pública como na escola particular. E, quando eu 

vim para Londrina, eu trabalhei, logo de início, e trabalho até hoje com a disciplina de 

Prática e Metodologia de Ensino de Matemática e Estágio Supervisionado. Penso que 

essa experiência que eu tive na sala de aula foi fundamental para eu pensar essa 

disciplina, para eu pensar o estágio. Até hoje, embora os contextos sejam diferentes e as 

épocas sejam diferentes, eu tenho muitas lembranças de ações minhas em sala de aula 

na Educação Básica que eu trago para as discussões em sala de aula que são bastante 

interessantes e que enriquecem, na opinião dos alunos (eles já disseram isso), as 

discussões.  

Eu penso que essa minha atuação na Educação Básica enriqueceu a minha 

atuação em sala de aula na formação inicial de professores de matemática.  O fato de eu 

ter uma sala de aula minha, ainda como estudante do curso de Licenciatura em 

Matemática, me agregou muito e acho que agregou para o meu curso também. Porque 

eu levava situações da minha sala de aula para minha formação inicial. Eu levava essas 

situações para os meus professores na UNESP de Presidente Prudente. Levava os 

problemas que eu enfrentava e assim podíamos buscar uma articulação com as questões 

teóricas que estavam sendo discutidas na UNESP. Para mim, foi bastante importante 

esse movimento. As disciplinas que marcaram na minha graduação foram essas 
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disciplinas nas quais eu tive oportunidade de trazer essa prática para as discussões, na 

época era a de Didática da Matemática e o Estágio Supervisionado. Mas como eu já 

dava aula, eu fui liberada de uma carga do estágio, porque a supervisão ocorria na 

minha própria sala de aula. Esses momentos foram bastante marcantes.  

Nestes cursos que eu tive de formação continuada na Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação, em São Paulo, o Romulo602 foi um dos meus 

professores. Foi lá que eu o conheci e que me levou a buscá-lo como orientador do 

mestrado.  Ele foi um dos professores que se diferenciavam dentre os outros professores 

que eu tinha lá nesse curso em São Paulo. E eu pensei, “É com esse professor que eu 

quero fazer mestrado”. Ele era brilhante.  

Quanto aos cargos que eu exerci, como eu comentei com você, lá no estado São 

Paulo eu fui coordenadora pedagógica de Matemática da Delegacia de Ensino, que 

atendia a formação continuada dos professores da região toda. Quando eu já estava em 

Londrina eu tive oportunidade de trabalhar na COPS, que é uma Coordenadoria de 

Processos Seletivos603. Eu assumi esse cargo assim que a COPS foi implementada aqui 

UEL. Atuei como coordenadora pedagógica geral na elaboração dos vestibulares da 

UEL e de concursos públicos no estado do Paraná, para os quais a COPS era contratada 

para elaborar.  Eu acredito que o que me levou a ser coordenadora pedagógica da 

COPS, foi porque eu tinha na minha cabeça que, se nós conseguíssemos fazer um 

vestibular diferente aqui na UEL, nós conseguiríamos atingir o Ensino Médio. Foi isso 

que me levou a atuar na COPS.  De algum modo, conseguimos um pouco disso, porque 

até então os vestibulares da UEL eram preparados pela Fundação Carlos Chagas604. E os 

professores de cursinho da região já tinham essa prova mapeada.  Por exemplo, eles já 

sabiam que a quinta questão ia ser alguma coisa de números complexos. E quando nós 

entramos na COPS e passamos a fazer o vestibular da UEL, nós trabalhávamos com 

temáticas para a elaboração da prova de conhecimentos gerais, na primeira fase. Eram 

 
602 Romulo Campos Lins foi professor Livre Docente da UNESP de Rio Claro, onde atuou por 25 anos 

junto aos programas de mestrado e doutorado. 
603 “A Coordenadoria de Processos Seletivos, da Universidade Estadual de Londrina, foi criada pela 

Resolução do Conselho Universitário nº 160/03, em 18 de setembro de 2003 e regulamentada pela 

Resolução do Conselho de Administração n. 176/03, em 24 de setembro de 2003 e dedica-se à realização 

de processos de seleção no âmbito interno e externo à Universidade. É um órgão executivo da Reitoria, 

responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão e execução de Concursos, Processos Seletivos e 

Avaliações Educacionais. A prestação de serviços a entidades externas tem o compromisso de selecionar 

os melhores profissionais para as vagas disponíveis, por meio de provas elaboradas especificamente a 

partir das descrições das funções, por equipe multidisciplinar competente, designada para este fim.”. 
604 A Fundação Carlos Chagas (FCC) é uma instituição de direito privado e sem fins lucrativos que atua 

em duas grandes áreas: avaliação/concursos/processos seletivos e pesquisa e educação. 
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17 professores de diferentes áreas que, a partir de temáticas que eram discutidas, 

construíam a prova como um todo, e eu coordenava esse processo. Não só da prova de 

matemática, mas da elaboração do vestibular como um todo. A segunda fase era mais 

específica, de acordo com os cursos, aí eu me dedicava a acompanhar mais as provas de 

matemática, física, enfim as da área de exatas.  Esse foi um cargo que eu exercia aqui na 

UEL que me deu muita dor de cabeça, porque eu me tornei um alvo, porque o nome dos 

outros professores eram sigilosos. Tinha um professor em específico, aqui de cursinho 

da área de matemática, que falava: “Nós vamos vigiar vocês o tempo todo, e o primeiro 

vacilo que vocês derem, nós estaremos de olho”, coisas desse tipo. Isso porque eles já 

não tinham mais como mapear a prova, ela era uma prova diferenciada. Ela não exigia 

mais decorar, e sim interpretar, não só do ponto de vista matemático. Na prova de 

matemática, eram disponibilizadas as fórmulas na primeira página. Porque o nosso 

objetivo não era saber se ele decorou ou não a fórmula, a gente queria saber como é que 

ele lidava com as fórmulas que estavam ali disponibilizadas e com as questões que eram 

postas. Isso gerou um desconforto muito grande, principalmente para os professores de 

matemática dos cursinhos da cidade.  Com isso nós passamos a ser alvo de ataques. 

Esse foi um dos cargos que eu assumi na UEL que foi bastante importante.   

Depois desse cargo, eu fui coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências e Educação Matemática605 de 2009 a 2012. Embora estivesse 

terminando o doutorado, eu colaborei na elaboração da proposta de mestrado desse 

programa. No grupo que compôs a proposta inicial tinham três professores da 

matemática, três professores da física e um professor da biologia da UEL, totalizando 7 

professores. No entanto, para apresentar a proposta o número mínimo exigido era de dez 

professores. Foram convidados, e fizeram parte da proposta como colaboradores, o 

professor Vicente Garnica (UNESP), o professor Alberto Villani e uma outra 

professora, ambos da USP.  Eu ingressei no programa em 2004 e fiquei na coordenação 

por quatro anos. Nesses quatro anos, nas avaliações da CAPES, o curso passou de nota 

4 (quatro) para 5 (cinco), depois de 5 (cinco) para 6 (seis). E hoje temos um programa 

nota 7 (sete). O único do país na área de Ensino. Eu sempre gostei muito da área da 

pesquisa, sempre me envolvi muito nessas discussões. Estar na coordenação foi um 

grande aprendizado para mim. Eu pude conhecer a área como um todo e o como 

 
605 “O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática foi recomendado pela 

CAPES e implantado na UEL em 2002 e tem como proponentes os Departamentos de Física e de 

Matemática. Participam também do programa docentes dos departamentos de Biologia, Geociências, 

Filosofia e Química”. 
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algumas pessoas do Brasil pensam a pesquisa em Educação Matemática. Eu tive 

oportunidade, nas reuniões da CAPES, de conhecer, de rechaçar algumas coisas que eu 

já não gostava e de abraçar outras que eu acreditava que eram importantes para a pós-

graduação. Antes de ser coordenadora, em 2008 eu fiquei por um ano em Portugal, 

fazendo um pós-doutorado. Depois disso, eu já tive oportunidade de ir para Portugal, 

para desenvolver atividades de pesquisa, por outras duas vezes. Fiquei oito meses 

(2012-2013) e 14 meses (2018-2019), sempre desenvolvendo pesquisa. Desde 2008 

quando eu fui para o pós-doutoramento eu fiz parceria de pesquisa com a professora 

Hélia Margarida de Oliveira606. E de lá para cá, até hoje, desenvolvemos pesquisas 

justas.  

 Nesse último período, 14 meses, eu tirei um ano de sabática607 e dois meses de 

férias. Na segunda vez que eu estive lá, em 2013, elaboramos um projeto que foi 

aprovado pelo CNPq608 em um edital de professor visitante especial, no qual a Hélia 

teve a oportunidade de vir para o Brasil para passar alguns dias na UEL, no período de 

quatro anos. Ela vinha uma vez por ano para ficar conosco de 15 dias a um mês, e 

tivemos a oportunidade de desenvolvemos um recurso multimídia para formação de 

professores e continuar nossas investigações. No momento, temos um projeto aprovado 

pelo Edital Universal do CNPq que ela participa. Neste ano está prevista a vinda dela 

para cá, no fim de maio para trabalharmos juntas. Essa parceria de pesquisa permanece. 

Ela ministrou disciplinas aqui comigo aqui na UEL e eu já ministrei algumas aulas lá na 

Universidade de Lisboa, em Portugal. Mas lá eles são um pouco mais fechados, eu já 

percebi isso. Eles me reconheciam somente como uma “estudante de pós-doutorado”. 

Porque é como a instituição nos vê. Mas eu acho que aqui no Brasil nós nos vemos 

como parceiras de pesquisa mesmo. Lá em Portugal eles nos veem como eu sendo 

tutorada por ela. Mas enfim, é da própria estrutura institucional deles. Aqui é isso, o que 

nós efetivamente fazemos é uma parceria de pesquisa, que acontece lá e acontece aqui, 

só que lá eles nos enxergam institucionalmente de modo diferente.  

Antes dessa última vez que eu fui para Portugal, eu fiquei por quatro anos como 

vice-diretora do Centro de Ciências Exatas, não tinha o viés pedagógico como teve a 

 
606 Hélia Margarida Aparício Pintão de Oliveira é professora do Departamento de Educação da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa. 
607 “O servidor efetivo integrante da Carreira do Magistério Superior e vinculado à Universidade, terá 

direito à licença sabática de 06 (seis) meses a cada 07 (sete) anos de efetivo exercício de suas funções na 

Universidade, sem prejuízo de seus vencimento e vantagens, com a finalidade de aprimoramento técnico-

profissional.” 
608 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
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COPS, e como teve a minha participação como coordenadora no PECEM609. Logo que 

eu vim para Londrina, como eu disse, eu atuei na SBEM Paraná. Eu acho que foi um 

momento bastante marcante, porque eu tive a oportunidade de conhecer os educadores 

matemáticos no Paraná logo quando eu cheguei.  Para mim foi muito bom para 

conhecer as pessoas, para conhecer os trabalhos, o que as pessoas faziam... Foi uma 

experiência bastante interessante. Essa gestão foi de 1998 a 2000, quando nós 

organizamos o Encontro Paranaense de Educação Matemática aqui em Londrina. A 

minha última atuação na SBEM foi nessa última gestão na qual a Regina Célia 

Grando610 foi presidente, que eu atuei no conselho fiscal. Foi uma experiência diferente, 

sofri muito, porque eu sou uma pessoa muito metódica e, para o tesoureiro, o 

Leandro611, isso foi bom porque ele também é. Não que os outros não fossem, mas essa 

é uma característica nossa. Então, eu sofri um bocado até que as coisas entrassem no 

eixo e conseguimos fazer uma coisa que ficou bacana.   

_________________*_________________ 

 

Aqui no Paraná a Regina Buriasco foi uma pessoa que me fez enxergar coisas 

que até então, dentro da Educação Matemática, eu não havia percebido. A Regina foi 

uma pessoa muito marcante para mim, tanto do ponto de vista profissional como do 

pessoal. Ela sempre teve uma influência muito grande na Educação Matemática do 

Paraná. Ela participou do Conselho Estadual de Educação e teve oportunidade de pensar 

em propostas de formação inicial de professores. Mesmo antes das Resoluções de 

2002612, Nº1 e Nº 2, de Formação de Professores da Educação Básica, aqui em Londrina 

nós já tínhamos muitas das coisas que foram implementadas, em nível nacional, a partir 

dessas Resoluções. A Regina sempre foi uma pessoa que esteve à frente de propostas 

inovadoras e, como tive a oportunidade de trabalhar com ela, eu pude participar um 

pouco dessas discussões. Ela é uma pessoa, aqui no Paraná, muito marcante para minha 

formação como professora, como pesquisadora e como pessoa, porque, bom, você já 

entrevistou ela deve ter percebido que ela é diferente [risos].  Nossa! Eu aprendi tanto 

com a Regina. Sou muito grata a ela. 

 
609 Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática. 
610 Atualmente é Professora Titular do Departamento de Metodologia de Ensino e docente do Programa 

de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. 
611 Leandro de Oliveira de Souza atualmente é professor da Universidade Federal de Uberlândia (ICENP). 
612 A Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, está disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res1_2.pdf>, acesso no dia 06 jul 2020. E a 

ResoluçãoCNE/CP Nº2, de 19 de fevereiro de 2002, está disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>, acesso no dia 06 jul de 2020. 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res1_2.pdf
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_________________*_________________ 

 

  Minha família que me fez vir para o Paraná. Quando meu marido veio para cá 

eu vim também, claro que com expectativas profissionais, mas se ele não tivesse vindo 

eu não sei se teria vindo para cá. A minha família é muito importante para mim, tenho 

dois filhos e um netinho que faz seis anos agora. Minha filha teve filho cedo. Eles 

moram comigo até hoje, ela, meu neto e o pai do meu neto, também. A minha filha 

participou de tudo na nossa vida acadêmica. Eu e meu marido somos professores 

pesquisadores, então ela ia para todos os ENEM’s613, para os congressos do meu 

marido. Eu ia para os congressos dele e ele ia para os meus para ficarmos com a Letícia. 

Então, ela participou de toda essa vida acadêmica. Foi bastante interessante, meu 

marido até estava relembrando esses dias, vendo umas fotos. Ela seguiu a área dele, que 

é a área da Atividade Física e Saúde. Eles trabalham com idosos, treinamentos de forças 

com idosas. Trabalham com educação física, mas não para o esporte, para a saúde. Ela 

com 10 anos já participava dos eventos [risos], na área dele e da minha também. A 

minha família sempre foi muito presente e isso foi importante, porque me deu liberdade 

de poder sempre fazer muitas coisas. Eles se faziam presentes na minha vida 

profissional e estávamos sempre de algum modo nos estruturando para estarmos sempre 

muito perto. Eles são fundamentais na minha vida. Eu tive um câncer de mama em 

2011, tive que fazer mastectomia, quimioterapia, aquilo tudo de perder todos os cabelos, 

de passar mal e tal. Passei por tudo isso. E eles foram fundamentais na minha vida. Eu 

continuei trabalhando, só tirei licença no período da cirurgia. Quando eu fazia 

quimioterapia eu não vinha para universidade, mas se tivesse que trabalhar em casa eu 

trabalhava.  Eu sempre tive o apoio deles, e isso, para mim, foi fundamental. Não só na 

minha vida pessoal, mas também na minha vida profissional, por conta desse aporte que 

eles me deram.   

_________________*_________________ 

 

Eu acredito que o conhecimento tem que ser difundido para fazer com que as 

pessoas tenham qualidade de vida.  E é nisso que eu invisto enquanto pesquisadora: o 

que nós podemos fazer para ter um mundo melhor, não só para algumas pessoas.  Um 

 
613 Encontro Nacional de Educação Matemática.  
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mundo melhor para todos. Uma pessoa muito marcante e que influenciou muito nisso 

foi o Romulo, que orientou o meu mestrado614 e me fez ver, ainda muito jovem, o quão 

importante é usar o conhecimento para esse processo de emancipação das pessoas, de 

valorizar o trabalho do outro, de respeitar o trabalho do outro. Quando eu fui para o 

mestrado eu era professora da rede pública, não tinha qualquer experiência com 

pesquisa. Na seleção eu acho que a minha sinceridade e o meu desejo, mais do que os 

conhecimentos que eu tinha, fizeram com que o Romulo me aceitasse como sua 

orientanda. E eu sou muito grata por isso. O Romulo foi uma dessas pessoas que me 

marcaram fortemente. Depois, no doutorado615, eu fui orientada pelo Ubiratan616, que 

me influenciou com suas ideias. Eu fui a primeira orientada do Ubiratan na USP. 

Quando eu fui para prestar o exame de seleção do doutorado, ele se credenciou e eu não 

sabia disso. Eu fiz a opção pelos professores que estavam na lista, como orientadores. 

Quando saiu o resultado que eu havia sido aprovada, estava assim: “Orientador a 

definir”. Eu fui para São Paulo muito preocupada com isso. A Professora Maria do 

Carmo617, que faleceu, estava na coordenação e eu perguntei: “Maria do Carmo, quem 

vai ser o meu orientador?”. E ela disse assim: “Ah, é o professor Ubiratan!”.  E eu: “O 

quê!?”. Fiquei surpresa, né? “Ah, é ele, o Ubiratan, não pudemos colocar o nome na 

lista porque ele está entregando a documentação de credenciamento. É que a gente 

escolheu alguém que fosse dar menos trabalho para ele, e aí nós escolhemos você”, ela 

disse. Eu não sabia se aceitava isso como um elogio ou não [risos], porque eles não 

queriam alguém que desse muito trabalho para ele. Eu fiquei pensando assim: “Meu 

Deus, eu vou ser orientada pelo Ubiratan”. E Realmente foi um trabalho bastante 

autônomo. Eu tive umas quatro orientações durante os quatro anos. 

O meu doutorado foi sobre formação de professores, porque eu já estudava isso, 

mas o Ubiratan falou assim: “Tá, mas tem que ter coisas que eu entendo, também”.  Não 

que ele não entenda de formação de professores [risos], mas foi o jeito que ele 

 
614 CYRINO, Márcia C. C. T. Levantamento e análise de material bibliográfico de referência na formação 

do professor de Matemática de 1a a 4a série de Ensino Fundamental. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. Ano de Obtenção: 1997. 
615 CYRINO, Márcia C. C. T. As várias formas de conhecimento e o perfil do professor de Matemática na 

ótica do futuro professor. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, USP, Brasil. Ano de obtenção: 

2003. 
616 Ubiratan D’Ambrósio é Professor Credenciado dos Programas de Pós-Graduação em História da 

Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Educação Faculdade de Educação/FE da 

Universidade de São Paulo/USP e em Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas/IGCE da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/UNESP-Rio Claro. 
617 Maria do Carmo Santos Domite foi Professor Associada da Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo. Coordenou, junto com o Professor Ubiratan D'Ambrosio, o Grupo de Estudos e Pesquisa 

em Etnomatemática-GEPEm, sediado na FE-USP. 
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encontrou de colocar coisas que não tinham no meu projeto inicial e que tinham a ver 

com o que ele trabalhava e considerava importante para a formação. Na minha tese eu 

pesquisei a articulação entre a matemática, a arte e a religião na construção do 

conhecimento do futuro professor de matemática. Eu entrevistei alunos das três 

universidades estaduais mais antigas do Paraná, UEL, UEM618 e UEPG619. Eu 

investiguei a relação da matemática, com a arte, e com a religião e o papel da ciência na 

formação do professor de matemática. E foi aí que a Etnomatemática, de algum modo, 

entrou na minha pesquisa de formação de professores. Ou seja, a gente encontrou um 

modo de casar o que eu fazia com o que o Ubiratan faz. 

 Como eu vinha de Rio Claro620 com uma estrutura de grupo de estudo, de 

muitas disciplinas, de sempre estar muito próximo dos professores e dos alunos da pós-

graduação, com uma caminhada conjunta com pessoas, nessa saída para a USP, 

trabalhando com o Ubiratan, eu me senti muito sozinha na pesquisa. Porque em Rio 

Claro, mesmo sendo orientada do Romulo, eu participava do grupo do Baldino621, 

também. Eu sentia falta de um grupo para discutir a pesquisa.  Por um tempo, na USP, 

eu fiquei no grupo do Oriosvaldo de Moura622, mas quando eu tive que desenvolver a 

minha pesquisa, como a temática que era discutida no grupo não guardava a relação 

direta com que eu fazia no doutoramento, me afastei do grupo e fiquei em um trabalho 

bastante isolado. Isso para mim foi um desafio, porque eu tive que refletir e amadurecer 

as minhas ideias quase que no diálogo comigo mesma [risos]. Mas foi bom por ter o 

Ubiratan do lado, mesmo à distância, me fazendo pensar sobre muitas outras coisas para 

além da minha tese. Ele sempre dizia que doutorado é muito mais do que escrever uma 

tese. Quando eu pedi para ele sugestões de leitura, ele nunca sugeria leituras que 

guardavam relação direta com a minha tese. Eram sempre sugestões que, quando eu lia, 

pensava: “Meu Deus, por que será que o Ubiratan me sugeriu essa leitura?” [risos].  

Sugeriu-me tantos livros. Li, por exemplo, “A Crítica da Razão indolente” 623. Eram 

leituras que eu falava: “Mas o que isso tem a ver com meu doutorado?”. Hoje eu 

consigo entender que ele queria que eu olhasse outras coisas para além daquilo que eu 

 
618 Universidade Estadual de Maringá. 
619 Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
620 Rio Claro dista cerca de 180 km de São Paulo. 
621 Roberto Ribeiro Baldino atualmente é professor doutor da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul. 
622 Manoel Oriosvaldo de Moura é Professor Titular da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (2005) e Professor associado da Universidade de São Paulo (2000).  
623 SANTOS, Boaventura Santos. 2000. A crítica da razão indolente – Contra o desperdício da 

experiência. São Paulo: Cortez. 
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estava pesquisando e que ia ser importante para minha formação como pesquisadora e 

como pessoa. E foi mesmo. Mas naquela altura, para mim, foi um movimento 

complicado até compreender isso. Sem contar que ele não fazia qualquer anotação em 

meus materiais escritos. Eu mandava para ele, ele lia, e eu chegava lá, olhava, 

procurava... A primeira vez ele falou: “Você está procurando alguma anotação minha?” 

E eu falei que sim. Ele me disse bem assim: “Você não vai encontrar, porque eu respeito 

o trabalho dos meus alunos”. Aquele foi o primeiro balde de água fria, porque eu 

sempre risquei muito os trabalhos dos meus alunos [risos].  

Eu aprendi muitas coisas com o Ubiratan. De respeito à produção do outro, 

assim como com o Romulo, de respeitar as várias formas de pensamento. Então, muitas 

das minhas convicções hoje tiveram influência deles e da minha formação familiar, 

também. Eu penso que as influências ideológicas e as filosóficas vieram deles. Até essa 

questão de como olhar para o conhecimento do próprio Modelo dos Campos 

Semânticos624.  Eu não cheguei a fazer o mestrado com essa temática, mas sempre 

estive envolvida nessas discussões por conta do Romulo. Embora não trabalhasse com 

os Campos Semânticos como pesquisa, eu tive acesso a todas as discussões, que do 

ponto de vista epistemológico, foram muito importantes para o modo como eu enxergo 

a pesquisa hoje. O meu mestrado foi um olhar para bibliografias. Eu fiz uma análise das 

bibliografias que eram utilizadas pelos professores de Prática e Metodologia de Ensino 

dos CEFAM’s no Estado de São Paulo. Foi uma experiência bastante interessante como 

pesquisa, porque foi um trabalho diferente para a época.  Eu acho que fui a primeira 

orientanda do Romulo a qualificar em Rio Claro.  

 

_________________*_________________ 

 

Eu gosto muito de ser professora, sempre gostei. Tem coisa melhor do que você 

fazer o que gosta e ainda ganhar dinheiro com isso? É uma profissão que sempre me 

realizou, enquanto pessoa e enquanto profissional. Enquanto pessoa por poder fazer 

coisas em sala de aula e discutir questões que vão muito além da matemática em si. Eu 

sempre procurei, nas minhas aulas, usar os temas da matemática para despertar nos 

 
624 O projeto de Educação Matemática de Romulo Campos Lins esteve apoiado no Modelo dos Campos 

Semânticos proposto por ele, e os elementos principais do modelo são estes: “[...] significado, 

conhecimento, interlocutores, núcleos/estipulações locais, objetos. E outras noções essenciais: atividade, 

espaço comunicativo, texto, legitimidade” (LINS, 1999, p. 88).  
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meus alunos outros olhares para o mundo, outros olhares para as coisas.  E aí os meus 

alunos falavam: “Mas você vem mostrar no quarto ano que a gente não sabe conteúdo 

da matemática?”.  E eu dizia: “Ótimo! Eu já cumpri a minha missão. Se eu consegui 

fazer você enxergar isso, eu já cumpri a minha missão”. Porque a matemática, para 

muitas pessoas, é constituída de certezas e as discussões que eu tento promover na sala 

de aula são para desconstruir essas certezas, não só do ponto de vista matemático, mas 

do ponto de vista da vida, de olhar o mundo, de olhar para as pessoas. Então, eu me 

sinto realizada enquanto pessoa, na medida em que eu consigo estabelecer esse tipo de 

discussão em sala de aula.  Porque, enquanto profissional, eu penso que esse é papel do 

Educador Matemático. 

Eu nunca tive problemas por ser mulher para atuar como professora.  Nunca tive 

nenhum tipo de rejeição, mesmo quando trabalhei como professora de Cálculo 

Diferencial e Integral em um curso de Agronomia, que tinha só homens, lá em 

Paraguaçu Paulista625, antes de vir para Londrina. Nunca tive problemas por ser mulher, 

não. Mas sempre me impus enquanto profissional, querendo que o meu trabalho fosse 

sempre respeitado, independente do lugar em que eu atuava. Eu já atuei em escolas de 

periferia, em que eu tinha que andar 10 km em estrada de terra para poder dar aula, até 

em outras situações como os cargos de gestão considerados importantes do ponto de 

vista institucional.  E sempre defendi as minhas ideias e lutei por elas, lutei pelas coisas 

que eu acredito, até “brigando” com o Diretor de Avaliação da CAPES. Mas sempre 

defendendo as coisas que eu acredito que são importantes, não só para mim, não só para 

o meu programa ou para minha instituição, mas para o todo, sempre pensando no todo. 

Eu sempre soube dos preconceitos existentes, isso se evidencia muito no MEC626, na 

CAPES, também, porque a gente tem algumas pessoas que ainda olham a mulher muito 

diferente. Aconteceram situações em que a fala de uma mulher não era considerada. Por 

exemplo, vi o diretor de avaliação da CAPES, após a fala de uma coordenadora, dizer: 

“Ah, você já terminou de falar? Então, o próximo”. Às vezes nem esperavam a pessoa 

terminar de falar. Era assim que faziam com as coordenadoras nas reuniões da CAPES.  

 Eu sempre lutei por aquilo que eu acredito, então, eu nunca me frustrei quando 

algo, por um momento, não deu certo. Se não deu certo, eu fui buscar maneiras para que 

aquilo desse certo, porque se não deu certo, é claro, falhou em algo. Sempre busquei 

fazer essa autoavaliação para continuar insistindo. Por exemplo, eu tentei por muitos 

 
625 Paraguaçu Paulista dista cerca de 420 km de São Paulo. 
626 Ministério da Educação e Cultura. 
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anos ser bolsista produtividade no CNPq. Às vezes, vinha uma crítica no projeto, outra 

hora vinha uma crítica na produção, mas eu nunca desisti. Eu sempre continuei 

mandando os projetos, tentando melhorar a produção, até que em 2011 eu passei a ser 

bolsista produtividade no CNPq e estou até hoje. Na última avaliação fui de nível 2 para 

o nível 1D, o que me deixou muito feliz.  Dificuldades a gente sempre vai ter, mas elas 

não me esmorecem. Nenhum tipo de dificuldade, nem profissional e nem pessoal.  Quer 

dizer, claro que eu me abalo num primeiro momento, mas levanto a cabeça, vejo o que 

tem que ser feito para que aquilo dê certo e vou à luta. É assim que eu sempre tentei 

levar a minha vida profissional e pessoal.   

Mas este governo... Tira qualquer um do eixo, tira qualquer um do prumo! 

Mesmo à distância, nesses 14 meses em que eu fiquei em Portugal, eu sempre 

acompanhava o noticiário. Lá não passa os jornais daqui, então, no computador eu 

procurava os jornais daqui, procurava assistir e ficava horrorizada com as coisas que 

estavam acontecendo e continuo horrorizada com as coisas que acontecem.  Meu 

marido falava: “Meu Deus, nós já viemos para cá para distanciar dessas coisas que 

acontecem no Brasil e você continua escutando noticiário”. Mas eu não conseguia não 

olhar, é o meu país, as pessoas que eu amo. Como que eu vou desistir? Mas eu estou 

muito desgastada, muito abalada com esse governo. É um insulto atrás do outro, uma 

ofensa atrás da outra, isso às vezes esmorece um pouco. A educação está sofrendo 

muitos danos. Até eu, que sou uma pessoa otimista, fico bastante abalada com tudo o 

que vem acontecendo. Lá em Portugal as pessoas diziam: “Ah, mas verdade que o seu 

Ministro falou aquilo mesmo?”. Bom, eu dizia sempre que, para começo de conversa, 

não é o meu ministro. Às vezes o Ministro da Educação, o Weintraub627, ou a Ministra 

Damares628, eles dizem umas coisas horrorosas sim, umas barbaridades, mas não me 

representam e não são os meus ministros. O povo brasileiro enlouqueceu quando votou 

nessas pessoas. Eu acho que a rede de ódio foi tão grande que as pessoas ficaram cegas. 

Porque escolher pessoas desse tipo para nos representar é demais. Olha, eu não 

esperava. Mas o pior de tudo, o que estava no auge era o ódio ao PT629, não era ele630 

que estava no auge.  Mas eu não pensei que isso fosse acontecer. Eu fiz campanha para 

 
627 À época da entrevista, Abraham Weintraub, um economista, era Ministro da Educação do governo do 

Jair Messias Bolsonaro. 
628 Damares Regina Alves é uma advogada, pastora evangélica e atual ministra da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos do governo Jair Messias Bolsonaro. 
629 Partido dos Trabalhadores. 
630 Jair Messias Bolsonaro. 
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o Haddad631, eu nunca fui petista, não sou, mas no segundo turno ele era a nossa opção.  

Eu gosto muito do Haddad, acho que ele foi um Ministro da Educação sensacional. As 

pessoas até hoje estão usufruindo disso com o ProUni632, FIES633 etc. Que foram dessa 

época, embora alguns não enxerguem isso. Mas eu nunca pensei que seria tão ruim 

como está sendo, eu nunca imaginei que a gente pudesse chegar ao fundo do poço.  Eu 

espero que esse seja o fundo do poço, porque eu costumo brincar que quando a gente 

chega ao fundo do poço, tem um chão para impulsionar e subir de novo. Mas parece que 

estamos caindo ainda. 

 _________________*_________________ 

 

Eu sempre estudei em escola pública, desde a pré-escola até o pós-doutorado. 

Devo muito a escola pública, tenho uma gratidão e luto por ela até os últimos dias da 

minha vida. Se não fosse a escola pública, eu não teria estudado e não estaria aqui. Os 

meus pais sempre me apoiaram nos estudos, mas do ponto de vista financeiro com 

muitas dificuldades. Dificuldade para comprar livro, dificuldade para pagar transporte. 

É por isso que eu digo se não fosse escola pública eu não teria estudado, porque os 

meus pais não teriam como arcar com as despesas de uma escola particular.  Sempre 

que uma escola pública me convida para uma palestra, eu faço de tudo para ir.  Porque 

eu acho que eu devo isso para escola pública. E luto por ela, e os meus projetos todos 

são em escola pública, porque eu penso que é fundamental ter professores de qualidade 

na escola. Como eu trabalho com formação de professores, é o que eu posso fazer. Os 

projetos dos meus alunos de mestrado e de doutorado também são em escola pública, 

com a formação de professores. Eu sei que é pouco, eu sei que a gente atinge poucos 

professores, mas os poucos professores que nós trabalhamos vão atingir outros alunos. 

Atingir do ponto de vista das ideias, das convicções, do modo de olhar para a 

matemática. Isso é um trabalho de formiguinha, mas ele está crescendo, porque esses 

meus orientandos hoje são professores de universidade e estão orientando outras 

pessoas que vão formar professores. É pouco, mas é de qualidade.  

Quanto às leituras que foram marcantes para mim, foram várias. Não só livros 

acadêmicos, que fazem parte da pesquisa, mas outros livros de literatura que nos ajudam 

 
631Fernando Haddad é um acadêmico, advogado e político brasileiro, filiado ao Partido dos 

Trabalhadores. Foi ministro da Educação de 2005 a 2012, nos governos Lula e Dilma Rousseff, e prefeito 

da cidade de São Paulo de 2013 a 2016. 
632 Programa Universidade para Todos. 
633 Financiamento Estudantil. 
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a olhar o mundo, a pensar nas barbaridades que já aconteceram, ou até livros de ficção 

científica para que a gente possa pensar no futuro. Eu sempre gostei de história, de 

história da matemática mais especificamente. Gosto de olhar como este passado pode 

nos ajudar a interpretar o presente e projetar o futuro. Eu sempre gostei muito de ler. 

Confesso que, ultimamente, está complicado, porque a gente está com uma carga de 

trabalho muito grande. Eu tenho 12 orientandos (mestrado e doutorado), mais um monte 

de aulas na graduação e na pós-graduação. Eu oriento pós-doutorado, também. E agora 

com muitos professores se aposentando, já há muito tempo o governo não contrata, 

então, cada dia a carga que temos que assumir é maior, e isso nos impede diretamente 

de ler outras coisas.  

Eu tenho uma frustração por ter dificuldade de falar inglês.  Leio, entendo um 

pouco, mas para falar eu acho que eu tenho uma trava. Já estudei em várias escolas. 

Estudei um pouco de francês, que eu consigo ler e às vezes entendo melhor o francês do 

que o próprio em inglês. Mas é o desafio que está aí ainda.  Mas eu falo para o meu 

marido que a gente tem que ter um professor de inglês e um psicólogo do lado, porque 

não é possível, alguma coisa acontece ali que a gente não dá conta.   

 

_________________*_________________ 

 

Bom, a minha família, como eu disse para você, é fundamental na minha vida, 

não só meu marido e meus filhos, mas os meus pais, que estão comigo ainda, as minhas 

irmãs... Eu tenho duas irmãs e tive um irmão que faleceu com 20 anos quando eu estava 

em Rio Claro fazendo mestrado. Isso foi muito marcante para a minha família como um 

todo. A família da minha mãe é muito grande e nós sempre fomos muito próximos, isso 

abalou a família inteira. Desestruturou em vários aspectos, de saúde, emocionalmente... 

A família toda ficou muito abalada. Os meus avós são de origem muito simples, assim 

como os meus pais, que trabalharam na roça. A minha mãe trabalhou na roça quando 

jovem, antes deles irem morar na cidade. Então, são pessoas que, embora não tenham 

escolaridade, valorizam muito isso. O meu pai estudou até segundo ano do Ensino 

Fundamental, mas trabalhou como representante comercial a vida inteira no Dias 

Martins, que era um grupo de secos e molhados634 que vendia de tudo. Eu sempre tive 

essa influência do meu pai em relação à sua vida profissional, são coisas que me 

 
634 Tipo de comércio a varejo em que se vende conjunto de gêneros alimentares sólidos e líquidos. 
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marcam. A minha mãe estudou depois de casada, o meu pai não.  Mas eu sempre tive 

uma admiração muito grande pela sabedoria que ele tem. Ele não tem escolaridade, mas 

tem uma sabedoria para olhar as coisas do mundo, para lidar com as coisas. É um 

exemplo lindo de vida.  O meu pai ia para a feira comprar coisas e quando alguém dava 

o troco errado (a mais), quando ele chegava em casa e via que o troco estava errado, às 

vezes era pouca coisa, mas ele voltava lá para devolver. São coisas que, aparentemente 

pequenas, marcaram a minha formação.  

E eu sou uma pessoa muito católica, de participar das missas e na medida do 

possível de participar de alguma pastoral. Mas tenho uma leitura de ser cristã que 

muitas vezes não se enquadra nos padrões estabelecidos pela igreja, vamos dizer assim. 

Porque eu, por exemplo, tenho outro modo de olhar a questão da homossexualidade, do 

aborto, entre outras questões, e isso às vezes choca com os dogmas da Igreja. Mas eu 

penso que eu tenho que ser uma boa cristã e invisto nisso, não como os dogmas que são 

impostos pela própria Igreja. Então, embora eu participe das reuniões, às vezes de 

alguma pastoral, ou mesmo das conversas que a gente tem com as pessoas da igreja, eu 

evito essas discussões. Eu sou muito amiga do padre da igreja que eu frequento. Ele 

frequenta a minha casa e quando viajamos para a Terra Santa eu fugia dessas discussões 

com ele, porque, apesar de ele ser uma pessoa muito aberta, como o Papa Francisco, ele 

acredita/respeita os dogmas impostos pela igreja. Esse Papa é o que me conforta 

ultimamente [risos]. Com todo esse cenário político, escutá-lo me conforta. Então, eu 

busco na religião esse aspecto de ser cristã. E não dos dogmas que são muitas vezes 

impostos. A questão do aborto eu acho que é a mais pesada de todas, que ainda mexe 

muito comigo. Eu jamais faria um aborto, mas isso sou eu. Eu não tenho que deliberar 

sobre a vida do outro. Porque só a pessoa que sabe o que ela sente e o que ela passa. 

Quem sou eu para dizer o que ela tem ou não tem que fazer? Eu acho que respeitar as 

escolhas é fundamental.  

 

_________________*_________________ 

 

  Minha família e eu, ainda temos o privilégio de almoçar juntos, de jantar 

juntos, viajar juntos. Isso de eu ficar doente foi um momento marcante para a minha 

família como um todo, porque eu sou a filha mais velha, sempre fui tida, como eles 

mesmo falam, como o esteio que dá suporte, não do ponto de vista financeiro, mas do 

ponto de vista emocional. Então, o fato de eu ficar doente e ter perdido um irmão eu 
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acho que foi um fato muito marcante para a minha família. E de algum modo me fez 

ficar em pé, porque eu tinha que segurá-los para eles não caírem. E outro momento 

marcante foi a minha filha engravidar, ela sempre foi uma menina muito tranquila, 

nunca foi de sair tanto de casa, e de repente ela me aparece grávida, acho que foi um 

susto para ela e para a família inteira. Mas de modo algum foi uma ruptura, nem para 

mim e nem para a minha família. A gente deu e dá todo o suporte psicológico e material 

que conseguimos. Foi um choque por conta de ser uma coisa que não esperávamos, mas 

foi uma felicidade tão grande, porque é uma vida, é uma benção nas nossas vidas. Eu 

amo demais o meu netinho. O problema é quando você perde a vida, mas quando você 

ganha uma vida, não tem motivo para não gostar disso. Claro que ela tinha planos, a 

gente tinha planos para ela, sempre, todo pai e toda mãe tem planos para os filhos.  Mas 

fomos nos readequando. 

 Bom, como eu falei, a gente almoça junto, janta junto, mesmo quando eu e o 

meu marido temos aula na universidade à noite, eu faço a janta mais cedo para a gente 

poder estar juntos. Às vezes, não dá porque, tanto meu marido quanto eu, temos muitos 

compromissos profissionais fora de Londrina, então, isso de algum modo quebra um 

pouco essa rotina. Meu marido é professor universitário e a minha filha também está 

fazendo doutoramento agora. O meu filho também gosta muito de estudar. Então, a 

minha casa é assim, é livro, computador e papel pela casa inteira, em todos os 

ambientes, até naqueles que você menos imagina. O meu marido está sempre com o 

computador [risos].  Então, a gente vive o que a gente faz, mesmo dentro de casa. E aí 

não tem esta lógica de arrumação. Eu falo para o meu marido: “Você não vai arrumar 

esta bagunça?”. E ele diz: “Que bagunça? Eu sou organizado, olha, eu encontro tudo 

que eu quero, a hora que eu quero e do jeito que está aí” [risos].  

Eu acho que estes três períodos que ficamos em Portugal foram bastante 

importantes, não só para olharmos a pesquisa de outro modo, mas, também, para 

conhecer outros modos de ver a vida e de ver a profissão. Foi uma experiência bastante 

marcante para nós. Claro que, nesses momentos todos, a gente teve oportunidade de 

conhecer outros países, porque estando ali é tudo muito mais fácil e muito mais barato.  

Viajamos bastante, conhecemos muitos lugares que nos ajudam a compreender um 

pouco mais o mundo e a pensar, também, em outras coisas para além do nosso 

mundinho aqui.  Para os meus filhos também acho que foi muito importante. A Letícia, 

na primeira vez que nós fomos para Portugal, ela estava no equivalente ao segundo ano 

do Ensino Médio, estudava no Colégio Marista aqui e foi para estudar no Colégio 
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Marista lá. Mas foi completamente diferente. Aqui ela era a primeira aluna da sala, mas 

lá ela viu que o mundo é muito maior do que ela imaginava.  Porque lá ela não era a 

primeira aluna da sala, mesmo porque a estrutura curricular é completamente diferente. 

O meu filho fez o Jardim da Infância lá e o segundo ano do Ensino Fundamental, e 

agora desta última vez, fez o equivalente ao nono ano.  Então, por três vezes ele estudou 

lá. Foi com dois anos na primeira vez e agora com 14 anos. Também foi muito bom 

para eles verem que existem outras coisas que precisam ser estudadas e que são tão 

importantes quanto as que a gente vê aqui.  

 

_________________*_________________ 

 

Eu sempre quis ser professora. Não que tenha sido um sonho de infância, não é 

isso, também não é algo que eu pensava tanto no Ensino Médio. Mas, à medida em que 

eu entrei para o curso de Licenciatura em Matemática, eu pensei: “Bom, então, eu vou 

ser professora, e o que eu tenho que fazer para ser uma boa professora de matemática?”. 

E aí, como eu disse para você, no segundo ano eu já comecei a dar aulas eventuais. Eu 

peguei uma turma para dar aulas quando eu estava no meu terceiro ano de faculdade e 

me apaixonei. E eu sempre gostei de matemática. Eu até cheguei a fazer o vestibular 

para Ciências da Computação, e era em Bauru635, mas quando meu pai foi me levar na 

rodoviária, ele falou assim: “Filha, eu gosto muito de você, mas tomara que você não 

passe” [risos]. Por vários motivos, primeiro porque ele não queria que eu fosse estudar 

fora, segundo porque que ele não conseguiria me manter. Meu pai sempre foi muito 

apegado aos filhos. Lá em Presidente Prudente eu cheguei a prestar Serviço Social e 

Matemática. Só que eu gostava da matemática, e eu passei no vestibular para os dois 

cursos e fui fazer matemática na UNESP. Depois de iniciar o curso é que eu fui tentar 

compreender o que é uma licenciatura, qual seria a minha atuação profissional e investir 

nessa formação.  

Tenho duas outras irmãs a Margarete e a Michele. A Margarete é um ano e dois 

meses mais nova do que eu e estudou na UNESP de Presidente Prudente, fez Geografia 

e hoje é professora nesse mesmo curso. A Michele é 13 anos mais nova do que eu e fez 

Nutrição em Londrina. Morou comigo durante a sua graduação e especialização. Fez o 

mestrado e doutorado na USP em São Paulo. Penso que com o tempo meu pai ganhou 

 
635 Bauru dista cerca de 490 km de São Paulo. 
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confiança na nossa capacidade de lidar com o mundo, na nossa autonomia. Foi possível 

perceber isso com as condições que a Michele teve de estudar fora de Presidente 

Prudente.  

 

 

 

                                                                   *** 
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Célia Finck Brandt 

 29 de março de 2020. A oitava entrevista 
Combinamos de conversar via Skype. Não estava dentro os planos realizar uma 

entrevista a distância, mas as condições atuais de uma pandemia mundial nos pedem 

atitudes prudentes e seguras. Marcamos a entrevista para amanhã, às nove da manhã. 

Estou fazendo testes com minha câmera e o microfone, e parece estar tudo certo. Enviei 

o roteiro de entrevistas para o e-mail da professora Célia. 

 

30 de março de 2020. Algumas impressões 
 Apesar de algumas coisas não terem saído como planejado, foi uma excelente 

entrevista. Falar da importância da escola pública é algo que me marca muito, pois foi 

de onde eu vim, e Célia frisa muito essa importância. A minha conexão com a internet 

estava ruim e houve vários cortes na fala da professora Célia. Mas eu espero que 

possam ser esclarecidas quando ela corrigir a textualização. Infelizmente, o áudio não 

ficou tão bom. Em determinado momento o Skype parou de funcionar e precisamos 

concluir por chamada de áudio. Célia tem seus cabelos castanhos escuros quase aos 

ombros, adora praticar atletismo e viajar. Nossa conversa se estendeu por cerca de uma 

hora. 
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17 de agosto de 2020. Célia Finck Brandt 
Bom, meu nome é Célia Finck. Eu sou da religião católica. Nasci em Curitiba-

PR e aqui morei a vida toda. Fiz primário (1ª a 4ª serie) no Instituto de Educação do 

Paraná, e o ginásio e segundo grau no Colégio Estadual do Paraná. Fiz Mestrado em 

Educação na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o Doutorado e Pós-doutorado na 

Universidade Federal de Santa Catarina. Atuei como professora de Matemática na rede 

estadual de ensino por 21 anos (Ensino Fundamental e Médio). Concomitantemente, 

atuei na rede particular de ensino, também no Ensino Fundamental e Médio. Atuei no 

ensino superior na Universidade Estadual de Ponta Grossa por 21 anos, tanto na 

Graduação (Curso de Licenciatura em Matemática) como na pós-graduação (Pós-

graduação em Educação Mestrado e Doutorado e Pós-graduação em Ensino de Ciência 

e Educação Matemática, Mestrado).  

E está escrito aqui no seu cartão sobre leituras em família, bom, eu nunca fiz 

leituras em família, por exemplo, livros, jornais etc. Nunca houve. No máximo que eu 

posso te falar, era quando eu fazia as minhas lições de matemática ou de física no 

Ensino Médio e, às vezes, eu estava tentando calcular a velocidade que um carro deveria 

atingir para ultrapassar outro carro, e eu tentava usar todas aquelas fórmulas, ou 

resolvendo um problema de matemática, e o meu pai, que tem até o quarto ano primário 

de escolarização, vinha até mim e me dizia as respostas dos problemas. Ele sabia a 

matemática para responder aquelas questões.  Essa é a lembrança que eu tenho de 

leitura em família. Eu acredito que na minha vida familiar ocorreram muitas 

transformações. Teve o fato de o meu pai ter sido alcoólatra, e ele morreu quando eu 

tinha 25 anos por conta do álcool. Eram sempre algumas coisas que pareciam muito 

pequenas, mas que me marcaram muito. Essa convivência em família com confusões 

que aconteciam devido a ele estar bêbado causaram mascas em minha vida pessoal, 

sabe? De não conseguir me abrir, de eu não conseguir enfrentar intrigas. Isso influencia 

a minha vida pessoal, digamos assim. E, de certa forma, na minha vida profissional, 

também. Quando havia reuniões na universidade, eu fugia se alguém se alterasse, ou 

alguém atacasse a minha trajetória e a minha busca. Então, isso afetou a minha vida 

profissionalmente.  

Eu tenho como exemplo para mim a minha mãe, que sempre estava presente e 

deixava de comprar roupas para si para que não ficássemos sem nosso uniforme (até 
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sapato furado ela usava). Ela sempre viveu a nossa vida. E esse exemplo trago para a 

minha vida toda. Bom, eu vou te dizer sinceramente, eu fui uma pessoa que sempre 

estive muito envolvida em muitas atividades na minha vida inteira. Como eu tenho 

quatro filhos, eu sempre tive muitas atividades em função dos meus filhos. Ah, e é 

claro, aliada à minha vida profissional. Então, eu tinha horários que eu precisava seguir 

e eu determinava aqueles que eram prioridade naquele momento da vida. Por isso eu 

não era uma pessoa de muitos horários fixos, porque, a cada época da minha vida, por 

conta dos meus filhos, eu tinha as minhas funções. Eu tinha compromisso com a minha 

vida familiar e compromisso com trabalho. Então, eu ia fazendo conforme dava e 

sempre ia dando conta de tudo o que eu havia programado... Quer dizer, não que eu 

programei, mas havia coisas a fazer e eu tinha que dar conta. Eu tinha muitos 

compromissos e hábitos. Eu me lembro de que eu cansei de ir a reuniões de família com 

as provas dos alunos junto comigo para corrigir. E sempre estava lá todo mundo 

conversando e eu sempre corrigindo provas. Eu acabei me habituando com aquele 

ambiente barulhento em volta, sabe? E eu ia trabalhando, organizando, preparando a 

minha aula, elaborando e corrigindo provas, lendo meus artigos, escrevendo, isso eu 

faço até hoje.  E eu sempre tive meu escritório. Eu nunca esqueço que na minha casa, 

depois que a gente a reformou, eu fiz um escritório gigante. Porque, deixa eu te contar 

uma novidade [risos], eu sempre estava trabalhando e, antes das minhas mudanças, as 

crianças sempre estavam em volta [risos], a família acaba ficando em volta. Então, 

quando eu fiz uma reforma na minha casa, eu fiz um escritório para mim, e essa é a 

maior peça da minha casa. Porque quando eu estava trabalhando sempre ficava o 

marido, os filhos, todo mundo em volta. Sabe aquela história de que a cozinha é o 

ambiente mais importante da casa, e que todo mundo fica na cozinha?  Lá na minha 

casa era diferente, era todo mundo no meu escritório. Então, isso é uma coisa que 

aconteceu na minha casa em termos de espaço físico. 

E depois trabalhava sentada no sofá da minha casa, ao lado da minha mãe, 

porque ela ficava assistindo a novela dela e eu ficava fazendo companhia, trabalhando, 

corrigindo provas, escrevendo artigos. Esse é meu espaço físico de trabalho aqui em 

casa. Em relação às viagens, elas sempre foram a passeio, as influências na mudança de 

visão do mundo foram os artigos que eu li do exterior, mas viagens, necessariamente, 

que tem relação com meu trabalho, não interferiu nessa minha visão de mundo.  

Uma coisa que eu vou te dizer é o motivo pelo qual eu luto pela educação 

pública. Eu sempre estudei em escola pública. Eu nunca paguei para estudar.  Eu estudei 
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aqui no Paraná no Instituto de Educação do Paraná, depois na Universidade Federal do 

Paraná, fiz mestrado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, fiz meu doutorado na 

Universidade Federal de Santa Catarina, o meu pós-doutorado na universidade Federal 

de Santa Catarina, e nunca, nunca, nunca eu paguei para estudar. Então, quando eu fiz o 

concurso para a universidade, a minha opção foi pela universidade Estadual de Ponta 

Grossa. E durante toda a minha vida eu fiz a opção por lecionar em universidade 

pública. O meu TIDE, Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, é na universidade 

pública. Além de ter trabalhado, também, em escola pública, porque eu fui professora 

da rede estadual de ensino do Estado do Paraná por 21 anos. Então, eu sempre estudei e 

sempre preferi trabalhar em escola pública, e isso de sempre estar voltada para educação 

pública é uma coisa que marcou muito a minha vida. 

No início da minha carreira houve três pessoas que me influenciaram bastante e 

que foram exemplos para mim. Tinha um casal de professores que era muito ativo, 

sabe? Então, esse casal de professores e mais um amigo deles, que era o Professor 

Gastão da Luz636, a Araci Asinelli da Luz637, e o professor Frederico, que eu não me 

lembro do sobrenome dele agora. Eu tinha 26 anos de idade e esse grupo de professores 

me levava junto para fazer cursos, em eventos... A gente criou um grupo chamado 

Momento, porque na época tinha um grupo de professores chamado Momento e eles 

ministravam cursos em finais de semana, cursos em salões paroquiais de igrejas, e eles 

vieram para o Paraná e para Santa Catarina dar cursos. Então, esse grupo de professores 

acreditaram em mim, talvez pelo fato de eu sempre estar envolvida em um trabalho 

mais diferenciado em sala de aula. Isso marcou muito a minha vida. E quando eu entrei 

para a Universidade, tinha um professor, que era o professor Ademir José Rosso638, que 

sempre acreditou em mim também e ele que me levou para o Programa de Pós-

Graduação. Ele acreditava mais em mim do que eu mesma. Então, eu tive sim 

professores que me incentivaram e tive, também, no estado do Paraná, algumas 

presenças muito marcantes na minha vida, que foram todas essas pessoas que você 

falou, a professora Maria Tereza639, a professora Regina Pavanello640, a Regina 

 
636 Gastão da Luz, já aposentado, é biólogo e foi professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
637 Araci Asinelli da Luz, já aposentada, foi pesquisadora na linha da cognição, aprendizagem e 

desenvolvimento humano, do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Setor de Educação da UFPR, 

orientando teses e dissertações na sublinha Educação Preventiva Integral e Desenvolvimento Humano e 

do Programa de Pós-Graduação em Educação Teoria e Prática de Ensino (Mestrado Profissional). 
638 Ademir José Rosso atualmente é professor Associado da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
639 Maria Tereza Carneiro Soares atualmente é Professora Associada da Universidade Federal do Paraná. 

É uma das entrevistadas desta pesquisa 
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Buriasco641, a professora Ettiène Guérios642, que até hoje a gente interage e trabalhamos 

juntas,  o Professor Dionísio Burak643,  a Clélia Ignatius644, a Tânia Stella Bassói645... 

Todas essas pessoas que hoje eu tenho como parceiros, porque nos encontramos muito 

ao longo de nossa vida profissional. Não só em encontros, mas também em pesquisa 

que nós desenvolvemos. 

  Eu fazia parte do PROFMAT646, em que havia pesquisas de uma equipe da 

França que tinha intercâmbio com o Brasil, então, a gente se encontrava, porque a Maria 

Tereza e a Regina Buriasco, se eu não me engano, elas pegaram a coordenação desse 

PROFMAT aqui no Paraná, e a gente fazia as reuniões esporádicas durante o ano para 

falar o que nós estávamos fazendo de pesquisa na nossa área de Educação Matemática. 

Bom, em toda a minha vida profissional, o que eu posso dizer para você, é que eu tive 

muita autonomia para trabalhar nos sistemas em que eu trabalhava. Eu também trabalhei 

durante alguns anos em algumas escolas particulares, por exemplo, no Colégio Positivo, 

no Colégio Tuiuti647, no Colégio Bom Jesus648. E nesse último colégio, na época em que 

eu estava lá, eu fui adotando algumas formas de trabalhar que eu não acreditava. Eles 

organizavam o calendário de modo que nós tínhamos a primeira semana de aula para 

 
640 Regina Maria Pavanello foi professora dos programas de pós-graduação: Pós-graduação em Educação, 

da Universidade Estadual de Maringá, no período de 2000 a 2003; Pós-graduação em Educação para a 

Ciência e a Matemática, no período de 2004 a 2015. Atua, desde 2018, no Programa de Pós-graduação em 

Educação Matemática da Universidade Estadual do Paraná como docente convidada. É uma das 

entrevistadas desta pesquisa. Na tese de Heloisa da Silva: Centro de Educação Matemática (CEM): 

Fragmentos de Identidade (2006) tem a textualização de uma entrevista realizada com ela. 
641 Regina Luzia Corio de Buriasco atualmente é professora associada da Universidade Estadual de 

Londrina. É uma das entrevistadas desta pesquisa 
642 Ettiène Cordeiro Guérios é professora Titular na Universidade Federal do Paraná. Atua no 

Departamento de Teoria e Prática de Ensino, no Programa de Pós-graduação em Educação (Acadêmico) e 

no Programa de Pós-graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino (Profissional). É uma das 

entrevistadas desta pesquisa 
643 Dionísio Burak atualmente é rt-20 da Universidade Estadual de Ponta Grossa no Programa de Pós -

Graduação em Educação e rt-20 do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais e Matemática. 

Professor titular aposentado do Departamento de Matemática da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

em (2013). 
644 Clélia Maria Ignatius Nogueira atualmente é professora do Centro de Estudos Superiores de Maringá - 

CESUMAR e membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-graduação em Educação em 

Ciências e Educação Matemática - PPGECEM da Universidade do Oeste do Paraná - Unioeste e docente 

permanente do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática - PRPGEM, da Universidade 

Estadual do Paraná – UNESPAR. É uma das entrevistadas desta pesquisa. 
645 Tânia Stella Bassoi (in memorian) foi professora associada do colegiado de Matemática da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do programa de pós-graduação em Ensino, do campus de Foz 

do Iguaçu e do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática do campus 

de Cascavel. 
646 Conforme a Célia, esse era um projeto de pesquisa das Universidades Estaduais do Paraná, da UFPR 

com a Secretaria de Educação do Paraná e com a França. 
647 O Colégio Tuiuti tem sua origem no antigo curso preparatório para o Colégio Militar de Curitiba, 

criado pelo Tenente Sydnei Lima Santos e Waldyr Jansen de Mello, em 1958. 
648 O Colégio Bom Jesus atua há 120 anos no Brasil com base nos princípios franciscanos. 
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planejar e nos encaixarmos naquele planejamento anual. E o que os professores tinham 

que fazer? Organizar todas as aulas do ano ou, pelo menos, todas as ideias para se 

adequar ao planejamento da escola. Então, o que acontecia? Era estabelecido que, em 

determinado período, haveria a aplicação de provas e essas provas não chegariam só 

para mim, para a minha turma, mas para todas as turmas e seriam aplicadas provas 

iguais. Era algo que eu me lembro de que eu não gostava, mas como eu era professora 

da instituição, eu tinha que proceder daquela forma. Então, o que eu fazia? Olha, esse aí 

foi o meu maior desafio. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu ia ensinar equação do 

segundo grau para os alunos da oitava série, eu não começava por aquele método 

tradicional, com a definição, com aquela coisa de “a equação do 2º grau é uma equação 

do tipo 𝑎𝑥² + 𝑏𝑥 + 𝑐”.  Não, eu começava pelo método de completar quadrados. Eu 

colocava um problema para os alunos que era resolvido somente por meio de uma 

equação quadrática. Quando a gente transformava esse problema em uma equação em 

linguagem algébrica, nós tínhamos aquele famoso 𝑎𝑥² + 𝑏𝑥 + 𝑐 e o valor de x 

precisava ser encontrado. E os alunos falavam assim: “Agora eu não vou conseguir 

resolver, porque eu não vou saber. Está diferente”. Porque ele só tinha aprendido a 

equação do primeiro grau até aquele momento. E aí eles falavam: “Ah, tem que isolar 𝑥 

não é, é claro, esse é o método”.  Mas aí eles tentavam isolar o x e não conseguiam. E aí 

eles diziam: “Ah, então nós vamos tentar fatorar”. E eles fatoravam, colocavam o 𝑥 em 

evidência, e tentavam de tudo e não dava.  Aí, eu dizia para eles pararem de resolver, 

porque esse é um tipo de equação (e não dizia o nome da equação) que eles ainda não 

sabiam como resolver. Mas, antes disso, eu os deixava tentar resolver. E aí, quando eu 

ia resolver com eles, eu começava pelos métodos de completar quadrado até a dedução 

da fórmula de Bhaskara. E isso levava, assim, umas seis ou sete aulas, e só depois disso 

que nós entrávamos no conteúdo de equação de segundo grau.  Mas, a prova já estaria 

chegando para ser aplicada, e eu não tinha dado meu primeiro conteúdo ainda, como é 

que eu iria aplicar a prova?  Havia aquela agenda para ser cumprida.  E quando chegava 

na hora da prova eu já tinha conseguido chegar na fórmula de Bhaskara, já tinha 

ensinado a resolver equações do segundo grau e a resolver problemas. Mas confesso que 

isso era um desafio para mim. 

Então, eu gastava mais tempo para fazer com que eles entendessem a fórmula, 

para que entendessem o porquê era daquele jeito e porque se chegava até ela, porque 

alguém havia pensado nessa fórmula antes. Eu não dava a fórmula pronta, como se 

fosse mágica, porque isso é terrível. Eles precisam saber de onde veio isso, como que as 
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pessoas pensaram até chegar a essa fórmula. Então, o sistema de ensino na rede 

particular era mais fechado e mais engessado, não dava autonomia para o professor, 

pelo contrário, ele tirava a autonomia. No entanto, nesse sistema de ensino da escola 

Bom Jesus, em que eu trabalhava em uma das unidades do que se chamava Bom Jesus 

da Aldeia, nesse colégio, que era colégio de tempo integral, era uma freira que era 

diretora da escola, e eles acreditavam muito no meu trabalho dentro da sala de aula. 

Então, apesar de ser um sistema de ensino mais engessado, eu tinha autonomia. E na 

escola pública também tive muita autonomia para trabalhar do jeito que eu acreditava 

que a matemática tinha que ser ensinada. Desde o Ensino Fundamental até o Ensino 

Médio, eu sempre trabalhava de forma diferenciada. No Colégio Bom Jesus da Aldeia, 

por exemplo, havia um lago. Sabe o que eu fazia?  Eu pegava meus alunos, levava uma 

fita métrica e a gente ia lá para o lago para medi-lo. Eles acabavam aplicando o 

Teorema de Tales. Eu fazia isso para introduzir esse conteúdo. E lá saia eu com 30 

alunos atrás. As irmãs ficavam apavoradas com aquele bando de alunos indo para beira 

do lago [risos]. Imagina, tudo isso para dar uma aula de matemática. Mas era muito 

bacana. Então, quanto ao sistema de ensino eu posso dizer que isso foi marcante na 

minha vida. Eu nunca deixei de fazer como eu achava que deveria ser, em qualquer que 

fosse o ambiente de ensino que eu estava, eu sempre tive muita liberdade e eu sempre 

procurei por essa liberdade para nunca perder a minha autonomia em relação a como eu 

achava que a matemática tinha que ser ensinada.  

Quanto aos livros que foram marcantes para mim, eu posso dizer hoje que, 

primeiro, foram os livros de Jean Piaget649. Eu era uma piagetiana de carteirinha. Eu 

trabalhei 15 anos com Jean Piaget. No entanto, quando eu entrei em contato com a 

teoria de Raymond Duval650, que é um psicólogo francês, que escreveu uma obra 

chamada semiósis e pensamento humano651, e eu posso dizer que faz 15 anos que eu 

trabalho com essa teoria. Eu estou produzindo trabalhos com o meu orientador até hoje. 

15 anos que trabalho com meu orientador e nós somos ativos, fazemos pesquisa, que é o 

 
649 Jean William Fritz Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, considerado um dos mais 

importantes pensadores do século XX. Defendeu uma abordagem interdisciplinar para a investigação 

epistemológica e fundou a Epistemologia Genética, teoria do conhecimento com base no estudo da gênese 

psicológica do pensamento humano. 
650 Raymond Duval é filósofo, psicólogo de formação e professor emérito da Université du Littoral Côte 

d'Opale em Dunquerque, França. Duval investiga a aprendizagem matemática e o papel dos registros de 

representação semiótica para a apreensão do conhecimento matemático. 
651 Semiósis e pensamento humano: registros semióticos e aprendizagens intelectuais - coleção contexto 

da ciência. 
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professor Méricles Thadeu Moretti652 da Universidade Federal de Santa Catarina, só 

com pesquisa sobre a teoria de Duval. E agora estou escrevendo, iniciando o primeiro 

capítulo de um livro que vamos escrever, sobre a teoria de Raymond Duval, porque esse 

livro com a teoria dele é um livro muito difícil de ser compreendido, e temos percebido 

muitas incompreensões das ideias do autor. A gente vê isso por meio das pesquisas que 

analisamos, por meio dos artigos que lemos... Então, com essa obra vou fazer uma 

contribuição para os educadores matemáticos, os professores de matemática, mesmo 

que sejam aqueles professores de sala de aula, que podem se apropriar da teoria de uma 

forma mais fácil, entende? Então esse é o nosso objetivo com essa coletânea, para que 

esses livros cheguem na sala de aula. Porque, para mim, eu posso dizer hoje que essa 

obra foi a mais marcante na minha forma de pensar a matemática, o ensino da 

matemática e aprendizagem da matemática. Eu acho que a teoria de Raymond Duval 

deu conta e ela dá conta até hoje de muitas das dificuldades que eu tinha e que, por isso, 

eu não conseguia levar o meu aluno aprender.   

Porque o meu ensino não tinha esse quadro teórico, esse tecido para sustentar. 

Então, eu acho que, e posso te dizer com certeza, que hoje esse autor me marca bastante. 

Apesar de eu ter me identificado 15 anos com Jean Piaget, sou uma defensora da teoria 

de Raymond Duval, por conta de achar que a teoria dá mais conta das dificuldades que 

os professores têm para levar os alunos a aprender a matemática e a combater os erros 

que se tornaram recorrentes na vida escolar do aluno. Eu vou te dar um exemplo. Nós 

entramos em um conteúdo de fatoração, e um aluno falou assim que (𝑎 + 𝑏)² era igual a 

𝑎² + 𝑏². Então, esse é o erro recorrente presente na vida do aluno que hoje eu consigo 

entender o porquê que eles cometem esse tipo de erro e, como consequência, ao 

entender como e porque eles cometem esse tipo de erro, temos a função de fazê-los 

avançar nessas incompreensões, superar esses obstáculos de natureza pedagógica, ou de 

natureza epistemológica, que são obstáculos que a própria humanidade enfrentou no 

decorrer da sua história. 

Então, por conta dessas referências, a língua estrangeira que eu mais precisei 

dominar foi a língua francesa.  Como eu tive francês na minha escolarização naquela 

época, para mim foi mais fácil.  Era para escolher uma língua estrangeira, e eu escolhi o 

francês, nem sei o porquê, parece que foi o destino, e estudei francês durante toda a 

 
652 Méricles Thadeu Moretti atualmente é professor titular em exercício voluntário na Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Tecnológica - PPGECT/UFSC. 
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minha formação escolar. A língua que eu domino depois do português é a língua 

francesa. Hoje eu tenho uma filha que mora lá na Austrália, então eu tenho que aprender 

inglês para falar com o meu genro na Austrália.  Mas a língua francesa foi a língua que 

me ajudou justamente pelo que eu estudei, por eu ter me deparado com a didática 

francesa. Agora, quando à minha formação no Ensino Superior, eu fiz graduação na 

Universidade Federal do Paraná, fiz Licenciatura em Matemática. Eu não tive 

dificuldade nenhuma na minha formação, e o que eu já falei eu volto a repetir, sempre 

estudei em escola pública, sempre. Nunca paguei para estudar e por isso eu sou uma 

defensora da escola pública. Desde que eu pisei na sala de aula, no primeiro ano da 

minha vida profissional, eu pensei, “Meu Deus do céu, se eu precisar virar de ponta-

cabeça e plantar uma bananeira para dar aula, que eu pelo menos consiga ensinar meus 

alunos”. Então, aí veio um grande choque: eu sabia matemática, mas eu não sabia como 

ensinar a matemática.  Essa foi a minha primeira angústia, e foi por causa dessa angústia 

que eu comecei a fazer cursos de formação continuada. Sempre que eu podia, eu ia aos 

encontros, nos congressos, no decorrer do tempo eu fui fazendo pesquisa. E já faz 40 

anos que estou na pesquisa. Primeiro eu comecei a fazer resumos, depois resumos 

expandidos, trabalhos mais longos e foi assim que eu comecei a fazer pesquisa e fazer 

cursos de formação. E às vezes, eu viajava, ia para o Rio Grande do Sul para fazer 

cursos de uma semana, então, eu sempre, sempre, sempre fazia cursos. Eu buscava por 

cursos e por literaturas que pudessem me dar um norte para o meu trabalho em sala de 

aula.   

Bom, eu exerci três grandes cargos ao longo da minha vida profissional. O maior 

deles foi o de ser professora, evidentemente, tanto no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio como no Ensino Superior. Esses três cargos que ocupei foram bastante marcantes 

na minha vida. Primeiro eu fui eleita coordenadora-geral de um curso chamado Curso 

Normal Superior com Mídias Interativas653. Nesse curso, que era realizado por vídeo 

conferências, nós tínhamos três turmas, uma de manhã, uma a tarde e outra à noite. Lá 

em Ponta Grossa tinha um estúdio, e as professoras trabalhavam nesse estúdio e 

integraram cinco cidades do Paraná ao mesmo tempo. Os alunos se olhavam entre si e 

olhavam para quem estava lá nesse estúdio. Então, a gente fazia perguntas, alguém de 

 
653 O Curso Normal Superior com Mídias Interativas foi oferecido pela Universidade Estadual de Ponta 

Grossa – UEPG – em parceria com a Fundação Educacional Universidade Eletrônica do Paraná para 

cumprir uma demanda político-estrutural colocada pela LDB (Art. 63 da Lei de Diretrizes e Bases – Lei 

nº 9394/96 justificando a necessidade de qualificação do corpo docente atuante no Ensino Fundamental), 

oferecendo uma oportunidade aos professores da rede pública do estado do Paraná. 
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um município respondia, alguém de outro município mandava perguntas, outro dizia 

que não tinha entendido, era assim dinâmico, e isso acontecia todos os períodos com 

aulas de cada disciplina. Isso era feito com os professores do curso de Pedagogia, era 

uma formação de pedagogos, porque houve uma época chamada Década de 

Educação654. E nesse período tinha o objetivo de formar professores, porque a legislação 

havia mudado, então, todos os professores que atuassem nas escolas deveriam ter, no 

mínimo, uma formação de curso superior. Como não dava para formar todos os 

professores do estado do Paraná, esse projeto surgiu e, por algum motivo, fui eleita a 

coordenadora desse e foi uma experiência dificílima. A Educação à Distância na época 

estava iniciando, nós não sabíamos como proceder, como escrever o material para o 

aluno ler a distância sem que o professor estivesse junto, como interagir com 

plataformas online, que a gente não tinha nenhuma experiência.  

 Outro cargo que eu exerci e que ficou conhecido hoje foi o de coordenadora do 

Pibid655. Eu fui eleita coordenadora institucional do Pibid na Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, por alguma razão que eu não sei o porquê. Foi a primeira vez que ele foi 

para as escolas. Eu posso dizer para você que também foi uma experiência muito 

marcante, porque o Pibid estava iniciando, ainda não tinha nada de definições, então nós 

sofremos muito com muitas coisas que surgiram em relação à presença do licenciando, 

do professor, se acompanha ou não acompanha a sala de aula, como é que faz. Esse foi 

um trabalho que eu acho muito bacana na minha vida, porque desenvolvemos na 

universidade um projeto chamado a Formação do Professor Pesquisador em Ensino de... 

Esse era um projeto que o professor de alguma disciplina pesquisava sua própria prática. 

Era para inspirar o pensamento reflexivo em relação à própria formação. Então, esse era 

um exercício de reflexão da prática pelos professores das escolas, pelos professores das 

universidades e pelos alunos, sempre em interação contínua com alunos licenciandos.  

Foi muito interessante também, foi um grande projeto que coordenei na universidade, e 

esse edital eu coordenei durante três anos. Depois eu saí do Pibid porque fui fazer meu 

doutorado.  

E coordenei o curso de Pós-Graduação em Educação na Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, o PPGE. Foi uma experiência que eu fiquei em torno de um ano ou 

 
654 A Década da Educação foi um período instituído pela LDB, na época de sua promulgação, com o 

objetivo de estabelecer uma série de compromissos para a educação nacional.  
655 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid – é uma ação da Política Nacional 

de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC) que visa proporcionar aos estudantes de 

licenciaturas na primeira metade do curso uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas 

de educação básica. 
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dois anos, mais ou menos. Tive que sair porque eu comecei a ter uns desmaios, esse aí 

eu não consegui terminar. Mas foi também uma experiência muito interessante, mas foi 

mais administrativa. Bom, os professores e colegas que exerceram influência na minha 

vida já te falei. Teve o Professor Gastão da Luz no início da minha carreira e a minha 

vida na escola pública, e o professor Ademir José Rosso, que era o professor da 

universidade e que me levou para o curso de pós-graduação. Ele também foi uma 

grande coisa na minha vida, porque naquela época a Capes656 começou a reformular os 

cursos de Pós-Graduação em relação à produção acadêmica e eu não tinha muita 

produção. Eu achava que isso atrapalhava o Programa e até pedi para o professor 

Ademir José Rosso que era o coordenador na época, para ele me tirar do Programa, 

porque eu enviava os artigos, mas eu não tinha resposta das revistas. Naquela época era 

difícil, hoje as coisas estão até um pouco mais dinâmicas, às vezes, as revistas 

demoravam dois anos para responder, aceitar ou não aceitar o seu artigo. Então, eu pedi 

para eles me tirarem do Programa, mas ele não aceitou, porque ele sempre acreditou 

muito em mim. Então, eu tive esses professores que me influenciaram.  

Bom, eu sempre acreditei que, na escola, o professor tem que ensinar e o aluno 

precisa aprender. Se o aluno não aprende, ele não consegue fazer uma leitura de mundo. 

Então, essa é a concepção ideológica que norteou sempre a minha atividade e que eu 

sempre procurei dar conta.  Porque eu acho que cada um tem o seu tempo de aprender, e 

mesmo tendo trabalhado em alguns sistemas engessados eu procurei contornar isso. O 

atual sistema de ensino também tem um currículo puxado, um ano letivo muito fechado, 

mas eu sempre procurei contornar esse engessamento do sistema com essas formas de 

dar o tempo para o aluno aprender. E essa é uma coisa que eu sempre conseguia, 

também com muita dificuldade, porque tinha questão do tempo e eu ficava pensando 

“não vai dar tempo, não vai dar tempo”. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu consigo 

convencer as pessoas a fazerem o caminho contrário. Por exemplo, o Duval diz assim 

quando fala sobre a álgebra que cada disciplina da Matemática tem a sua especificidade. 

Ensinar álgebra não é mesma coisa que ensinar geometria. Então, ele diz assim que não 

são as letras que são importantes. No ensino da álgebra é dito que os alunos devem 

aprender a lidar com as letras, mas o Duval diz que não, o caminho é o contrário. Os 

professores seguem o que os matemáticos acham que deve ser levado em conta no 

ensino da álgebra, ensinando a letra, depois a trabalhar equações, resolver equações, 

 
656 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 



257 
 

mas quando o aluno se depara com essas aplicações, ele não sabe resolver. Então, no 

caminho inverso, tem que desenvolver o pensamento algébrico. As letras só vão 

aparecer quando o aluno precisa fazer designação de relações por. Por exemplo, em uma 

aula eu escrevo duas listas de números. A primeira lista tem 1, 2, 3, 4 e 5. Na segunda 

lista tem 2, 4, 6, 8 e 10. Então, eu pergunto, “Qual relação que tem a primeira lista com 

a segunda lista?”. E eles conseguem ver que a segunda lista é o dobro dos elementos da 

primeira lista. Então, quando eles começam a observar que essa relação acontece, eles 

podem perceber um padrão de designação, e é aí que a letra entra para designar 

relações. Então, o caminho para ensinar álgebra é começar desenvolvendo o 

pensamento algébrico. E aí o Duval diz assim que essa é uma face da matemática que 

não entra na sala de aula, porque ele diz que tem a face exposta e a face oculta. A face 

oculta da matemática são os gestos intelectuais que você precisa levar o aluno a 

desenvolver para que ele venha desenvolver e encontrar soluções para problemas 

matemáticos. Então, eu direi que essa é a minha concepção ideológica.  

A minha linha de pesquisa a Aprendizagem da Matemática e eu coordeno um 

grupo na Universidade Estadual de Ponta Grossa que é o GEPAM, Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Aprendizagem da Matemática. Nesse grupo nós buscamos saber quais as 

diferentes possibilidades de subsidiar as pesquisas no campo da Educação Matemática 

por meio da Teoria de Registros de Representação Semiótica segundo Raymond Duval.  

Então, esse grupo trabalha com alunos de iniciação científica, com alunos da graduação, 

em Matemática ou em Pedagogia, com alunos egressos, com professores da 

universidade, da comunidade, e professores de outras universidades, por exemplo, o 

professor Méricles, ele foi meu professor visitante na universidade, então, ele vinha 

também trabalhar com esse grupo de pesquisa. Hoje nós trabalhamos com a professora 

Ettiène, também, que é professora na Universidade Federal do Paraná.  

 

 

_____________*_____________ 

 

 

Sabe, eu não posso dizer para você que eu tenha encontrado muitas dificuldades 

na minha vida profissional. Como eu falei já anteriormente, eu sempre consegui 

trabalhar com muita autonomia dentro da sala de aula. Eu tive sim algumas 

dificuldades, mas foram coisas que eu pude contornar. Por exemplo, essa é uma coisa 
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até muito engraçada. Quando eu comecei a trabalhar em uma escola particular, teve uma 

aluna que tirou nota 7 numa prova. Nossa, menina!  Mas me chamaram para uma 

reunião com o pai e com a mãe, e a mãe dizia, “Porque a minha filha sempre foi nota 

10, o que está acontecendo?”. E aí eu disse na reunião, “Olha, a sua filha, enquanto ela 

precisa seguir modelos e métodos, ela é nota 10. Mas quando ela precisa pensar, ela 

ainda não é nota 10, mas ela vai ser”. O que acontece é que você desestrutura algumas 

coisas, você faz o aluno sair daquela zona de conforto em que o professor diz, “Resolva 

a equação assim, faça assim, siga o modelo”, e ele só dá um exemplo e pede para os 

alunos repetirem. Então, como eu não era esse tipo de professora, o aluno saía daquela 

zona de conforto e ele não conseguia mais ser nota 10. Mas não demorou um mês e ela 

já estava nota 10 de novo.  

 Então, essa foi uma coisa marcante que aconteceu na minha vida, eu sempre 

consegui contornar essas dificuldades que apareciam e que eu enfrentava. Eu sempre 

consegui convencer esses pais de que estávamos no caminho certo e sempre a escola 

acreditou em mim. Eu tinha essa autonomia que marcou a minha vida profissional e 

nunca abri mão dela. Eu sempre saio de uma sala de aula de 50 minutos como se eu 

tivesse levado uma grande surra! Porque eu não trabalhava de um jeito tradicional, era 

sempre trabalho em grupo, fazendo coisas diferentes, e surgiam coisas novas na sala de 

aula que eu não esperava. Eu nunca estava na minha zona de conforto. Eu vou dar um 

exemplo para você, uma vez eu perguntei para a minha sala de aula quantos números 

existem entre 0 e 10. Aí os alunos diziam para mim, “Vários”, “Muitos”, “Bastante”, 

outros diziam “Infinitos!”. Mas quando aparecia a palavra “infinito”, aí a turma se 

calava. Porque o infinito, de uma forma ou de outra, era uma pessoa de respeito, não é? 

Não há como combater o infinito! Aí, a Célia, não contente, foi provocá-los mais um 

pouquinho, eu perguntei: “E acaba?”. aí um aluno dizia assim: “Acaba!”, e outro aluno 

dizia assim, “Não acaba!”. Daí nessa hora, Tailine, um aluno falou: “Se eu colocar dois 

números eu posso colocar entre eles mais um, e depois entre esses mais um até acabar, 

porque não cabe mais espaço”. O outro aluno falou: “É, mas se a gente pegar uma lupa 

dá para ver que cabe mais um. Logo, não acaba nunca”. 

Então, o que eu tirava dessa atuação em sala de aula, que nesses momentos, 

agindo dessa forma e fazendo esse tipo de pergunta, eu conseguia ver um obstáculo 

pedagógico, apresentado por esse aluno, ou epistemológico, por assim dizer, porque a 

humanidade também se deparou com inúmeros obstáculos para dar conta de dar 

continuidade no campo numérico.  Então, naquele momento eu me deparava com aluno 
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com o mesmo tipo de obstáculos, porque ele achava, por exemplo, que o ponto tinha 

dimensão. Então, quando eu dizia que um ponto não tinha dimensão, eles sentiam-se 

provocados a pensar como pensavam.  E aí eu pensava muito em Bachelard657, eu 

achava que quando o obstáculo não era superado, o aluno não dava uma continuidade ao 

pensamento. Quando eu corrigia a prova dos meus alunos eu fazia prova do erro. Eu 

verificava na turma todos os erros repetidos e aí eu dizia assim: “Agora, vocês vão levar 

as suas provas para casa e vocês têm que dizer ‘errei porque...’, não ‘errei porque eu não 

sabia’ ou ‘errei porque não fiz’, mas você tem que identificar o que você errou”.  A 

minha prova, então, nunca valia dez, porque se o aluno acertasse o motivo pelo qual 

errou, eu atribuía mais dois pontos. Então, essa é a minha atuação em sala de aula. Eu 

construía com eles o teodolito, por exemplo, com transferidor, uma linha e um 

chumbinho que eu pegava da caixa de pesca do meu marido. Ele ficava louco comigo 

porque os chumbinhos de pesca deles sumiam. Mas a minha atuação em sala de aula 

sempre foi assim.   

 

_____________*_____________ 

 

 

Sobre ser professora, o que eu posso dizer para você, Tailine, é que a minha 

dificuldade em ser professora foi e está, ainda, relativa a fato de ser mulher. Porque eu, 

enquanto mulher, sempre tive que dar conta da minha vida pessoal, da minha vida 

profissional e da minha vida familiar. Eu tinha que dar conta de tudo! Mas apesar de 

que eu tive um excelente marido com o qual eu sou casada há 46 anos. Ele sempre me 

ajudou muito. Mas, sabe, eu vou te dizer assim que ele foi um ajudante, mas essa ajuda 

do homem ainda é caracterizada, hoje pode ser que esteja mudando um pouquinho,  mas 

ajuda do homem ela sempre se caracteriza por: “Ah  eu estou te ajudando, e isso basta”,  

ela não era caracterizada como:  “Ah, isso também eu tenho que fazer, porque é a minha 

casa,  porque eu também sujo, porque é a minha família, porque são os meus filhos,  e 

eu preciso fazer isso”. Sabe? Não é um sentido de dever. O da mulher é!  Hoje eu vejo 

em outros países, por exemplo, minha filha que agora está na Austrália, que essa 

mentalidade ainda prevalece em muitos locais. O homem, por exemplo, tem que 

 
657 Gaston Bachelard foi um filósofo francês e preocupou-se, principalmente, com questões referentes à 

filosofia da ciência. 
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trabalhar e a mulher que tem que dar conta do lar. Então, se a obrigação da mulher é dar 

conta do lar, se ela quer trabalhar, ela tem que conciliar e o problema é dela! Entende?  

Então, eu sempre senti que ser mulher é um diferencial para o exercício da profissão de 

professora.  

Agora eu vou te contar uma coisa... O que eu gostaria de ter feito, por incrível 

que pareça, é Educação Física! Sabe por que, Tailine? Porque a professora sempre me 

convidava para fazer corrida, eu sou uma grande corredora, até na universidade já 

ganhei corrida no tiro de 100 metros, salto com barreira, passada de bastão. Eu era 

veloz. E era nadadora também. Mas a minha mãe não me deixava treinar porque ela não 

queria que eu ficasse até sete horas da noite na escola, então, eu nunca pude treinar 

tanto. Mas agora eu vou te dizer uma coisa, até hoje ainda sou meio teimosa, sabe? Eu 

faço corrida de rua, eu pratico exercícios, mesmo que eu não tenha feito Educação 

Física eu até hoje continuo muitos exercícios, participado de campeonatos, isso é o 

máximo. Aí, Tailine, eu sou aquela grande atleta, que se tem um competidor eu fico em 

primeiro lugar, se tem dois eu fico em segundo, e se tem três eu fico terceiro [risos]. 

Mas o importante é que eu estou lá. Já corri cinco maratonas.   

Na realidade eu queria ser arquiteta, mas minha mãe dizia que essa era uma 

profissão difícil para pessoas pobres. Ela achava que essa era uma profissão em que as 

pessoas teriam que ter muitas influências. Eu não entendia muito bem e, então, fui fazer 

matemática porque eu tinha facilidade. Acredite se quiser: eu não sabia que iria ser uma 

professora de Matemática. Acredito que se eu tivesse continuado com os esportes talvez 

eu tivesse feito o curso de Educação Física 

Não sei se eu contemplei tudo que está nos cartões. A minha vida profissional na 

sala de aula sempre uma constante busca por caminhos que levassem o aluno a 

aprender. E, como eu te disse, eu estudei muito Piaget e Duval, mas eu não posso 

conciliar os dois por questões de fundamentos epistemológicos, por conta das 

diferenças, então, eu fiquei com Duval porque eu acho que ele dá mais conta de 

entender como que os meus alunos aprendem e porque eles têm dificuldade. Nessa 

longa vida de aprendizagem que eu tive de 40 anos de trabalho em sala de aula, hoje eu 

sinto que tenho um compromisso de divulgar e deixar por escrito o que nós temos 

pensado, não digo que eu tenho todas as respostas, mas para o professor pelo menos 

tentar dar conta de seu trabalho. O grande foco do professor hoje também tem que ser o 

ensino, e o ensino subsidiado por um quadro teórico que procura dar conta do porquê 

que os alunos aprendem, do porquê das suas dificuldades, de identificar o que são 
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obstáculos epistemológicos e pedagógicos, que a própria humanidade enfrentou, e 

sempre com um quadro teórico que sustente essa prática. Então, sinto que meu papel 

hoje será deixar uma grande contribuição para os professores se aprofundarem em 

Duval, que são aquelas professoras que estão ali na batalha do dia a dia da sala de aula 

para levar o aluno a aprender matemática, seja em qualquer nível de ensino, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio até o Ensino Superior. Porque o Duval aplica-se também 

no Ensino Superior e eu já vi muitas dissertações de mestrado e teses de doutorado que 

discutem sobre isso.  Porque Duval consegue explicar o motivo pelo qual os alunos têm 

tanta dificuldade no aprendizado de determinadas disciplinas e essas dificuldades estão 

relacionadas com a forma que o professor conduz o seu ensino. Eu não tenho fórmulas 

mágicas, mas eu acredito que existem trajetórias que podem ser percebidas desde que o 

professor esteja realmente comprometido em levar os seus alunos a aprenderem 

matemática. Não a matemática para passar de ano ou para fazer vestibular, mas a 

matemática que ela extrapola a própria área de conhecimento em termos de forma de 

raciocinar, formas de fazer síntese, forma de analisar e de fazer reflexões, que são 

essenciais para nossa vida pessoal, qualquer que seja sua atuação profissional.  

 

 

 

 

                                                                   *** 
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18 de setembro de 2020. As Cartas de Cessão 
Iniciei os processos de transcrição e textualização em fevereiro de 2019. A 

primeira textualização enviada para correção foi a da professora Clélia, no dia 28 de 

março de 2020, e recebi a Carta de Cessão no dia 30 de março de 2020. Em seguida, 

enviei para a Maria Tereza sua entrevista textualizada, no dia 04 de maio de 2020, e 

recebi o retorno de sua Carta de Cessão e textualização no dia 22 de maio de 2020. No 

dia 16 de julho de 2020, enviei a textualização da professora Regina Buriasco, que me 

devolveu no dia 28 de agosto de 2020. No dia 17 de julho, enviei as entrevistas das 

professoras Márcia e Regina Pavanello, e recebi o retorno nos dias 11 de agosto de 2020 

e 06 de setembro de 2020, respectivamente. Enviei para a professora Neuza sua 

entrevista no dia 18 de julho de 2020 e o retorno foi no dia 07 de setembro de 2020. No 

dia 15 de agosto de 2020, enviei para a professora Célia, a qual me devolveu no dia 17 

de agosto de 2020. Para a professora Ettiène, enviei no dia 05 de agosto de 2020, e o 

retorno foi no dia 13 de outubro de 2020. As Cartas de Cessão estão logo abaixo do 

quadro que contém essas informações acima e, também, em quais programas de pós-

graduação atuam ou atuaram, cidades onde moram atualmente, as datas em que foram 

entrevistadas, duração da entrevistam e o local da entrevista.  
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Colaboradoras Data da 

entrevista 

Duração Data de 

envio da 

textualizaçã

o para 

correção 

Data de 

recebimento 

da 

textualização e 

Carta de 

Cessão 

Local da 

entrevista 

Local 

em que 

reside 

Programas de Pós-Graduação 

que atuam ou atuaram 

Maria Tereza 

Carneiro Soares 

23/07/2019 2h40 04/05/2020 22/05/2020 Prédio 

histórico da 

UFPR 

Curitiba

-PR 

Atuou no PPGE (Acadêmico) 

e no PRPPG (Profissional), 

ambos da UFPR. 

Clélia Maria 

Ignatius 

Nogueira 

04/08/2019 1h06 28/03/2020 30/03/2020 Casa da Clélia Maringá

-PR 

Atuou no PCM e atua no 

PPGCEM, no PRPGEM e na 

Unicesumar. 

Regina Luzia 

Corio de 

Buriasco 

26/10/2019 1h30 16/07/2020 28/08/2020 EBRAPEM- 

São Paulo. 

Londrin

a-PR 

Atua no PPCEM da UEL 

Regina Maria 

Pavanello 

06/11/2019 2h25 17/07/2020 06/09/2020 Casa da 

Regina 

Maringá

-PR 

Atuou no PCM da UEM e atua 

no PPGCEM da Unioeste e no 

PRPGEM da Unespar 

Ettiène Cordeiro 

Guérios 

 

26/11/2019 

2h 05/08/2020 13/10/2020 Casa da 

Ettiène 

Curitiba

-PR 

Atua no PPGE (Acadêmico) e 

no PRPPG (Profissional), 

ambos da UFPR 

Neusa Bertoni 

Pinto 

26/11/2019 2h 18/07/2020 07/09/2020 Cada da Neusa Curitiba

-PR 

Atuou no PPGE da PUC e atua 

no PPGCEM da REAMEC 

Márcia Cyrino 13/02/2020 1h20 17/07/2020 11/08/2020 Universidade 

Estadual de 

Londrina 

Londrin

a-PR 

Atua no PPCEM da UEL 

Célia Finck 

Brandt 

30/03/2020 1h 15/08/2020 17/08/2020 Via Skype Ponta 

Grossa-

PR 

Atua no PPGE da UEPG 
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SEÇÃO 3 

 

Questões de gênero: a condição feminina, a naturalização 
 

 

____________________________ 

 

 

 
 

Tudo no mundo começou com um sim. Uma 

molécula disse sim a outra molécula e 

nasceu a vida. Mas antes da pré-história 

havia a pré-história da pré-história e havia 

o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não 

sei o quê, mas sei que o universo jamais 

começou. (Clarice Lispector). 
 

06 de dezembro de 2020. Alguns porquês, algumas discussões 
entre/com feministas, muitas perguntas, poucas respostas 

Não é fácil começar. Sem falar que a história me assusta. Tentar escrever aqui 

respostas fixas para tudo pode tender ao fracasso. O que proponho a discutir pede uma 

elaboração difícil, porque tenho que tornar nítido o que mal vejo e aquilo que vejo e 

que, ao mesmo tempo, me assusta. Perdi-me tantas vezes. Meu pensamento viaja longe. 

Volte para a escrita e se concentre! – repreendo a mim mesma. Mas veja o tanto de 

perguntas que há em minha mente! Como posso respondê-las? Não precisa responder a 

todas as perguntas – me repreendo novamente.  Na verdade, busco aqui inventar, e não 

responder. E assim segue meu pensamento durante toda essa escrita. Mencionei 

anteriormente que, nesta seção, empreendo esforços para responder à questão de 

pesquisa a partir de nossos estudos e interlocuções com o grupo de pesquisa: Qual ideia 
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de feminino a educação matemática ajudou a construir ou a desconstruir? A partir dessa 

questão norteadora, temos dois objetivos específicos: (1) tecer compreensões sobre os 

significados produzidos por educadoras matemáticas em suas narrativas sobre suas 

vivências e enfrentamentos em relação às marcas de gênero que perpassam suas vidas e 

trajetórias na docência, e (2) tecer compreensões sobre as relações entre esses 

enfrentamentos e o processo de feminização do magistério no estado do Paraná.   

 Conforme mencionado em alguns momentos, para inventar compreensões sobre 

essas perguntas, adotamos em nossa análise o conceito de gênero como categoria de 

análise histórica, proposto por Joan Scott em sua obra Gênero: uma categoria útil para 

análise histórica, de 1989 (tradução de 1995). Explico o porquê adiante. É estranho usar 

o termo análise quando se toma, como neste trabalho, a narrativa de vida sob a 

perspectiva da experiência – conforme propusemos. No entanto, a compreensão sobre o 

conhecimento histórico que mobilizamos aqui adota a expressão “análise histórica” para 

dizer das compreensões produzidas. Evidentemente, nossas análises não são redutíveis 

às noções de uma “análise verdadeira”: análise é, aqui, nossa disposição de inventar 

compreensões, podendo elas ser as mais variadas: distantes, discordantes, subversivas, 

até mesmo contraditórias. É tecer compreensões para abrir possibilidades de outras 

compreensões da trama de um tecido que atravessa histórias de professoras, mas não é 

compreender em sua totalidade. Espero que essas invenções de compreensões pareçam 

justificáveis.  

Justificamos a nossa escolha por pensar em gênero enquanto uma categoria de 

análise histórica porque, conforme nos diz Guacira Louro, não nos parece ser possível 

compreender a História das Mulheres e a história de como as mulheres adentraram as 

salas de aula sem perceber que essa foi uma história que se deu também no terreno das 

relações de gênero – as representações de masculinidades e feminilidades e os lugares 

sociais previstos constituem o processo histórico658. Gênero, entendido como uma 

construção social, e articulado à classe, etnia e, por muitas vezes, religião determinou e 

determina algumas posições de sujeito que as mulheres professoras ocuparam (e 

ocupam)659. Conforme nos disse Guacira Louro660, os discursos carregados de sentido 

sobre os gêneros explicam como mulheres e homens constituem suas subjetividades, e é 

também no interior e em referência a tais discursos que elas e eles constroem suas 

 
658 LOURO (2000). 
659 LOURO (2000). 
660 LOURO (2000). 
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práticas sociais, assumindo, transformando ou rejeitando as representações que lhes são 

propostas. Gênero, aqui, é empregado com a preocupação social, histórica e cultural de 

superar as explicações biologizantes acerca das relações sociais imbricadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos e com ênfase em sua definição como um modo de 

dar significado às relações de poder661. As inúmeras decorrências desses pressupostos 

elevam a utilização do conceito de gênero a uma categoria explicativa muito rica para a 

análise dos aspectos da docência e nos permitem pensar o modo com o qual a educação 

matemática ajudou a construir ou a desconstruir a questão do feminino.  

Ao percorrermos algumas décadas da história das mulheres nas salas de aula, 

lidamos com representações, doutrinas, práticas sociais que instituíram homens e 

mulheres na sociedade brasileira. Observamos que, em alguns momentos, discursos – 

religiosos, científicos, pedagógicos – acabaram por produzir efeitos semelhantes, a 

partir de argumentos diversos662. Se as instituições sociais, entre elas a instituição 

pedagógica, produziram e reproduziram tais discursos, é importante destacar que os 

sujeitos concretos não cumprem sempre os termos das prescrições sociais663. Homens e 

mulheres constroem de formas próprias e diversas suas identidades – muitas vezes em 

discordância às proposições sociais de seus tempos.  

Um olhar atento perceberá que a história das mulheres nas salas de aula é 

constituída e constituinte de relações de poder – mesmo porque as relações de gênero 

também as constituem664. É mais adequado compreender as relações de poder 

envolvidas, nessa e em outras histórias, como imbricadas em todo o tecido social, de tal 

forma que os diversos sujeitos sociais exercitam e sofrem efeitos de poder. Todos são, 

ainda que de modos diversos e desiguais, controlados e controladores, capazes de 

resistir e de se submeter. Parece ser este o momento de abandonar as explicações únicas 

e, ao invés disso, tentar contemplar os múltiplos fatores e condições que possibilitam ou 

impedem as transformações sociais665.  

As mulheres brasileiras, nas salas de aulas brasileiras e nos outros espaços 

sociais, viveram, como os homens, diferentes relações, nas quais sofreram e exerceram 

poder. É por isso que pensá-las apenas como subjugadas talvez empobreça 

demasiadamente sua história e nos forneça uma análise vazia, uma vez que, mesmo nos 

 
661 SCOTT (1995). 
662 SCOTT (1995). 
663 SCOTT (1995). 
664 SCOTT (1995). 
665 LOURO (2000). 
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momentos e nas situações em que se mais se pretendeu silenciá-las e submetê-las, elas 

também foram capazes de engendrar discursos discordantes, construir resistências, 

subverter comportamentos666. Conforme pudemos observar nos testemunhos das 

educadoras matemáticas paranaenses, trata-se de mulheres que projetaram a instituição 

e constituição da Educação Matemática e foram grandes propulsoras de projetos 

(nacionais ou internacionais), que subverteram, transgrediram e enfrentaram barreiras 

sociais impostas às mulheres.  

As diferenças e ambiguidades, as cumplicidades e oposições, são elementos 

destacados aqui com vistas a provocar leituras e reflexões que não homogeneízam as 

mulheres professoras, embora saibamos que suas trajetórias tenham sido 

inevitavelmente atravessadas por relações de gênero. É por essa razão que não 

intentamos (e acreditamos que não seja possível) fazer convergir os seus 

enfrentamentos, já que, muito possivelmente, foi por meio e em meio a diferentes 

discursos e práticas que elas acabaram por se produzir como professoras e também, 

porque os enfrentamentos das professoras de matemática são caracterizados por 

realidades em constante transformação, envolvendo aspectos familiares, pessoais, 

profissionais, políticos, sempre modificados (ou modificando-se) de acordo com a vida 

de cada uma delas. São situações que se traduzem por um movimento dinâmico em que 

se dão reorganizações das situações vividas por conta das escolhas cotidianamente 

apresentadas a esses enfrentamentos667. Organizamos essa análise de modo que os 

fragmentos de narrativas aparecem e são olhados ora individualmente, ora sob aspectos 

de aproximação por atravessamentos de gênero, mas nunca como situações possíveis de 

convergir. 

Este trabalho é composto por muito mais perguntas do que respostas, assim 

como sempre aconteceu em minha vida inteira: uma mente cheia de questões não 

respondidas. Heloisa e eu tensionamos na construção desta análise algumas questões 

que nos direcionaram a pensar por esta perspectiva de gênero: Como é que o gênero dá 

um sentido à organização e à percepção do conhecimento histórico? Como a 

feminização do magistério pela via da vocação foi politicamente interessante para a 

construção de uma imagem não profissional do magistério? Possíveis respostas 

dependem do gênero como categoria de análise.  

 

 
666 LOURO (2000). 
667 SILVA (2013). 
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* 

 

 

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher.  

(Simone de Beauvoir) 

 

 

 
12 de dezembro de 2020. Nossa perspectiva de gênero 

Essa frase sintetiza as teses apresentadas por Simone de Beauvoir em seu estudo 

sobre a condição feminina. Diz-nos, também, sobre a importância de se insistir na 

qualidade social das distinções de “papéis” baseadas no sexo e desmascarar a invenção 

histórica que fez “homens” e “mulheres” padecerem sob estereótipos em nada 

relacionados à sua autocompreensão subjetiva. Foi com esse intuito que o conceito de 

gênero foi teorizado como uma categoria de análise histórica, conforme preconiza a 

historiadora Joan Scott668. A condição feminina ainda é naturalizada nos estratos mais 

fundamentais da cultura, nas instituições e no cotidiano. “Naturalização” é o que 

experimentamos diariamente quando vivemos o binarismo “homem-mulher”, 

considerando todas as formas que não se encaixam nesse padrão cis e heterossexual 

como inadequadas. Naturalização foi o que eu experimentei ao longo da minha vida 

quando, mesmo sendo feminista, não consegui perceber situações tão sutis, pelo menos 

naquele momento. Hoje, escrevendo neste diário e percebendo as memórias do meu eu 

do passado, consigo visualizar essas situações. A narrativa de si me permite isso. 

Retorno neste assunto pouco mais adiante.  

No que concerne a gênero, isso implica divisão do trabalho, dentro e fora de 

casa, e um sistema de preconceitos que converge com os privilégios masculinos. 

Simone de Beauvoir admite que as diferenças biológicas desempenham algum papel na 

construção da inferioridade feminina, mas defende que a importância social que se dá a 

essas diferenças é muito mais determinante para a opressão que as mulheres sofrem669. 

Ser mulher não é nascer com um determinado sexo, mas é, principalmente, ser 

classificada de uma forma negativa. É ser educada, desde o nascimento (mesmo que 

 
668 SCOTT (1995). 
669 BEAUVOIR (2019). 
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inconscientemente), a ser frágil, passiva, permissiva, dependente, apagada, delicada, 

discreta, submissa e invisível. Portanto, ser mulher não é um dado da natureza, mas da 

cultura, já que não há um destino biológico que define a mulher como um ser inferior ao 

homem670. Foi a história da civilização que fabricou a situação de submissão e 

subordinação social. Depois, para cada mulher em particular, é a história da sua vida, 

em especial a da sua infância, que a define como “o inessencial perante o essencial”: o 

homem é o Sujeito, ela é o Outro671. Durante minha infância eu percebia como os 

meninos tinham o direito de serem os mais “levados”, enquanto eu, menina, precisava 

ser contida e quieta. “Que menina de ouro!”, diziam-me por não ser uma menina 

bagunceira. Aos meninos: “Esse menino tem muita energia. Corre para todo canto, que 

coisa boa!”. Hoje, olhando para essas situações, eu posso perceber o quanto elas foram 

(e são) cruéis. Pude perceber, desde criança, que existiam “coisas de menino” e “coisas 

de menina”. E isso moldou a minha visão de mundo, de certa forma. Na narrativa da 

Maria Tereza podemos perceber um exemplo dessa demarcação de papéis de gênero em 

sua adolescência: [...] aqui em Curitiba, eu tive a oportunidade de fazer tudo que era 

previsto para a época para uma menina dessa faixa de idade. Então eu fazia balé, 

piano, inglês, estudava, tudo ao mesmo tempo. A minha rotina nunca foi de sobrar 

espaços e eu não tinha tempo de lazer.  

Não contei672, pelo menos não de maneira direta até agora, o que entendemos, eu 

e minha orientadora, por gênero. Antes de eu trazer à tona minha questão de pesquisa 

envolvendo o processo de feminização do magistério a partir dos testemunhos dados 

pelas educadoras matemáticas que entrevistei, escreverei aqui sobre questões históricas 

por considerar importante problematizar essas questões enquanto dialogamos com as 

nossas narrativas. Se admitirmos que as palavras não nos dizem tão logo o que 

significam, isso fica evidente quando nos referimos a gênero. Pesquisadores e 

pesquisadoras dessa perspectiva precisam explicá-la (e se explicar), não apenas 

conceituando seu objeto de estudo, como também justificando a escolha. Embora eu 

desejasse falar sobre isso de outro modo, não escapamos a regra. 

Em um primeiro instante, houve dicotomias entre os conceitos sexo e gênero673. 

Por muito tempo a noção de diferença sexual foi entendida em termos de conceitos 

 
670 BEAUVOIR (2019). 
671 BEAUVOIR (2019). 
672 Ao longo desta sessão, utilizo primeira e segunda pessoa. Quando o verbo estiver em segunda pessoa, 

refiro-me a professora Heloisa, orientadora desta pesquisa, e a mim. 
673 SCOTT (1988). 
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biológicos essencializantes que relacionavam essa diferença às capacidades biológicas 

dos indivíduos674. Embora esse ainda seja o uso mais frequente no senso comum, não é 

o sentido atualmente adotado por parte dos estudos feministas (e que adotamos em 

nossa escrita)675. Manter essa dicotomia entre sexo e gênero faz transparecer a ideia de 

que apenas um deles é construído (o gênero), relegando o sexo a uma posição segura e 

confortável da “natureza”, isto é, como se fosse possível compreender a “natureza” à 

parte de um conhecimento produzido sobre ela676. Nesse modo de pensar, o conceito de 

gênero estava indissociavelmente relacionado ao de sexo como categoria única que 

determinava os papéis sexuais dos indivíduos, reforçando a crença da superioridade 

masculina em contraposição à inferioridade feminina.  

As explicações de gênero assentadas dentro de um determinismo biológico 

associam gênero ao sexo, e essa perspectiva da diferença sexual defende identidades 

fixas e padrões de comportamento e interações sociais com base em qualidades 

supostamente pertencentes a um ou outro gênero. Esse pensamento deu origem a vários 

mitos que predominaram, sobretudo, no século XIX, e que foram aos poucos sendo 

desconstruídos, por exemplo, o mito da mulher louca, da histérica, o da mulher 

“normal”, criminosa, o da “mulher anjo” etc. Tais concepções científicas a respeito do 

corpo e do sexo nunca estiveram isentas de juízos de valor. As ciências médicas no 

século XIX, por exemplo, representavam o corpo feminino como incompleto, doente e 

instável. As mulheres eram entendidas como “homens invertidos”, explicação a qual 

encontrava ressonância em estudos que descreviam, com detalhes, como a genitália 

feminina era uma versão invertida e imperfeita do aparelho genital masculino677. As 

mulheres eram definidas pela falta678: as diferenças anatômicas entre homens e 

mulheres justificavam uma suposta inferioridade feminina.  

Foi no século XX que o conceito de gênero, usado para explicitar o elemento 

socialmente construído das relações entre homens e mulheres, passou a ser teorizado, 

por meio das críticas feministas que procuravam entender as causas da opressão 

feminina679. Em outras palavras, as diferenças sexuais seriam naturais, isto é, 

determinadas pela natureza e função biológica dos indivíduos, enquanto as diferenças de 

gênero seriam construídas culturalmente. Dentro desse conceito, os papéis sociais 

 
674 NICHOLSON (2000). 
675 SCOTT (2010). 
676 SCOTT (1988). 
677 BEAUVOIR (2019). 
678 BEAUVOIR (2019). 
679 NICHOLSON (2000). 
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atribuídos a homens e mulheres poderiam ser mudados, já que não são partes 

integrantes e essenciais da identidade humana, mas sim construções culturais e, 

sobretudo, discursivas. Desconstrói-se assim, a partir de tais análises, o determinismo 

biológico como a causa primordial das diferenças entre os sexos e como forma de 

justificar a opressão feminina nas sociedades patriarcais. Scott nos diz que isso não 

significa que o gênero “produza” ou “reflita” diferenças fixas e naturais entre os homens 

e mulheres, e sim que é um saber que estabelece significados para tais diferenças680. É 

como se o corpo, ao ser incorporado à cultura, passasse por um filtro, podendo apenas 

ser entendido a partir de uma perspectiva histórica, a qual dê conta dos aspectos 

socioculturais que marcam tal construção do corpo. A partir das diferenças percebidas 

entre os sexos, constrói-se todo um sistema simbólico sobre mulheres e homens681, o 

qual repercute em praticamente todos os aspectos das sociedades ocidentais: a divisão 

sexual do trabalho, o acesso à educação, a violência sexual, entre tantos outros. 

A partir dessas discussões, a definição de gênero adotada por Scott permeia tanto 

um elemento constitutivo de relações sociais que se percebe entre os sexos como um 

modo primário de significar as relações de poder682. Com base nessa ideia constituída 

no seio das relações sociais, a autora elenca que quatro elementos se inter-relacionam: o 

primeiro diz sobre os símbolos produzidos que evocam relações simbólicas sobre 

gênero, muitas vezes contraditórias; o segundo trata dos conceitos normativos oriundos 

de doutrinas religiosas, científicas, educativas, entre outras, que nos conduzem a 

interpretações de significados dos símbolos; o terceiro aborda as instituições e 

organizações sociais e econômicas que são permeadas pelo papel que elas 

desempenham, carregando o aspecto político que o debate sobre gênero suscita; e, por 

último, o caráter subjetivo, pois é preciso que se examine “[...] as formas pelas quais as 

identidades generificadas são substantivamente construídas e relacionar seus achados 

com toda uma série de atividades, de organizações e representações sociais 

historicamente específicas” 683. 

Esse último elemento aponta o modo como deve ser encarado o papel do 

historiador, pois o gênero “[...] fornece um meio de decodificar o significado e de 

compreender as complexas conexões entre várias formas de interação humana”684. É a 

 
680 SCOTT (1988). 
681 SCOTT (1988). 
682 SCOTT (1995). 
683 SCOTT (1995, p. 88). 
684 SCOTT (1995, p. 89). 
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partir de uma busca feita por pessoas que escrevem a história que se pode notar a 

maneira como o conceito de gênero tanto legitima como constrói as relações sociais685. 

É com base nesses pressupostos que historiadoras e historiadores da Educação 

Matemática podem buscar relacionar abordagens metodológicas que potencializem as 

discussões de gênero e o aspecto político que cerca esse tipo de escolha, tornando-se 

possível perceber de que maneira a Educação Matemática é atravessada por questões de 

gênero, ou, ao contrário: de que modo a Educação Matemática constrói ou desconstrói a 

ideia de feminino. É o que buscamos, Heloisa e eu, despontar nestas escritas.  

Aproveito esse momento para retornar à nossa questão de pesquisa que 

buscamos responder nesta seção do diário: Qual ideia de feminino a educação 

matemática ajudou a construir ou a desconstruir? A partir dessa questão, temos dois 

objetivos específicos: (1) tecer compreensões sobre os significados produzidos por 

educadoras matemáticas em suas narrativas sobre suas vivências e enfrentamentos em 

relação às marcas de gênero que perpassam suas vidas e trajetórias na docência, e (2) 

tecer compreensões sobre as relações entre esses enfrentamentos e o processo de 

feminização do magistério no estado do Paraná.   

Infelizmente, no que tange a gênero, o Brasil se torna a cada dia o país do atraso, 

sobretudo quando ocorrem fatos como a retirada das questões de gênero das metas da 

educação nacional, quando se brada por todo lado sobre a “ideologia de gênero”686, 

ocultando o quão ideológica essa questão também é. Ao falarmos em gênero no Brasil 

no século XXI, ainda precisamos desmistificar equívocos que dizem respeito a esse 

conceito.   

* 

 

 

 

 
 

685 SCOTT (1995). 
686 As pessoas que concordam com o sentido negativo empregado no termo “ideologia de gênero” 

geralmente temem que, ao falar sobre as questões mencionadas, a escola vá contra os valores da família 

(tradicional) e da moral cristão. Dentre esses valores está o medo de que o debate menospreze crenças 

familiares e gere intolerância religiosa, tanto por parte dos professores quanto de outros colegas. Outro 

medo é que a ideologia de gênero induza crianças a serem homossexuais ou transexuais. 
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A história sozinha cria estereótipos, e o 

problema com estereótipos é que não é que 

eles não são verdadeiros, mas que eles são 

incompletos. Eles fazem uma história se 

tornar a única história. 

Chimamanda Ngozi Adichie 

 

 

15 de dezembro 2020. Diálogos entre dados e narrativas 
Ao longo do meu Ensino Fundamental I, tive apenas professoras mulheres. Era 

muito comum chamar as professoras de tia, como se fosse uma extensão do lar. No 

Ensino Fundamental II, também tive muitas professoras e alguns professores que posso 

contar nos dedos. Eu escutava as pessoas dizendo como essa profissão é nobre, porque 

exigia cuidado, amor e vocação. No Ensino Superior era um cenário diferente, tive 

muitos professores do sexo masculino. Mas, o curioso é que eu não havia percebido isso 

até o momento em que parei para pensar sobre, porque era e ainda é muito naturalizado. 

Era natural que as professoras fossem mulheres. Eu escutei, por exemplo, que as 

mulheres têm o dom para o ensino e que são capazes de criar laços afetivos com os 

alunos devido ao seu “instinto materno”. Eu cresci acreditando nisso. Quando no Ensino 

Fundamental II eu me deparei com o primeiro professor homem, eu fiquei espantada! 

Porque não era comum. O fato de as mulheres ainda serem a maioria na profissão 

docente tem uma explicação histórica? O que “papéis de gênero” pode nos dizer sobre 

isso? Fiz-me essas perguntas desde a escrita do projeto desta pesquisa. E as nossas 

narrativas nos ajudaram a pensar sobre isso, porque as educadoras entrevistadas falaram 

muito sobre essas questões. 

No Brasil, como em inúmeros outros países, o magistério é uma atividade 

profissional predominantemente feminina. Dados do Recenseamento Demográfico de 
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1980687, que são informações desagregadas menos recentes que dispomos, revelam que 

86,6% do professorado brasileiro era do sexo feminino. As mulheres representavam a 

quase totalidade (99%) do ensino pré-primário na época e a maioria absoluta (96,2%) do 

ensino de 1º grau (1ª a 4ª séries), embora sua presença tenha declinado gradativamente 

nos níveis de ensino subsequentes. Os dados do Censo da Educação Superior nos 

mostram que, em 1990, 90% dos/das estudantes concluintes na área da Educação eram 

mulheres. Duas décadas mais tarde, em 2009, presenciamos uma queda desse percentual 

para 73,8% de mulheres concluintes688. O mesmo acontece para os sujeitos que ocupam 

a função docente. Percebemos, entretanto, algumas diferenças de percentuais de acordo 

com o nível de ensino em que se está atuando. O forte caráter feminino da docência, na 

perspectiva da divisão sexual do trabalho, ainda apontou maioria absoluta de mulheres 

na Educação Infantil com 97,9% de mulheres (97,9% para creches e 96,1% para pré-

escolas). O Ensino Fundamental ainda indica a presença majoritária de 82,2% de 

mulheres, mas aqui com distinções significativas quanto aos anos iniciais (90,8%) e 

finais (73,5%). O Ensino Médio registra 64,1% de mulheres e o Ensino Superior conta 

com 44,8% de mulheres689, incorporadas em diferentes proporções, com alterações 

importantes da presença feminina tanto na graduação quanto na pós-graduação e para as 

áreas disciplinares distintas.  

As narrativas dizem muito sobre esses dados, conforme verificamos nas 

narrativas de algumas educadoras: 

Os colégios que eu frequentei em toda a minha escolarização, exceto quando fiz 

o Cientifico, eram somente de mulheres. Havia professores homens, mas só no Ginásio 

e, em geral, professor de matemática. No primário, não. Eu tive professora de 

matemática também, mas havia mais professores homens de matemática. Nos anos que 

eu vivi, mais do que qualquer coisa, a profissão da mulher era ser professora. Era uma 

profissão possível. Não era infrequente você ter homens dedicados ao magistério, mas 

não nos anos iniciais. (Maria Tereza). 

 Essa bolsa era distribuída entre alunos de mestrado, e a FAPESP sabia que era 

distribuído dessa maneira, entendeu? Então, eu com 21 para 22, anos comecei a dar 

aula de G.A. na USP em São Carlos. Eu não esqueço o primeiro dia de aula: era num 

anfiteatro, só tinha homem, não tinha mulher nenhuma. Então, quando fui entrando na 

sala eles começaram a gritar: “Oba, oba, tem menina na turma, vem sentar pertinho de 

mim” ... Aí eu fui lá na frente com um joelho batendo no outro e disse: “Sou a 

professora de G.A.” [risos]. Ficou aquele silêncio! (Clélia). 

 
687 (BRASIL, 1980). 
688 BRASIL (2009). 
689 BRASIL (2009). 
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E eu fui para a educação porque eu queria. Eu queria fazer matemática... Meu 

pai dizia: “Mas isso é um curso mais para homem”. De fato, na nossa sala tinha mais 

meninos do que meninas, apesar de ser Licenciatura. (Regina Buriasco). 

 

A minha mãe foi professora do Primário e uma das minhas tias, também. Então, acho 

que tenha sido a influência delas que me levou para o magistério. Apesar de que 

naquela época o que tinha para a mulher era mais ou menos isso [risos], porque era 

muito mais difícil você ir para outras áreas, era muito mais complicado. [...] No 

primário sempre foi mais mulheres do que homens, obviamente. Havia homens, mas já era mais 

raro, talvez em cargos de diretoria. [...] E a gente como mulher às vezes até esquece que é 

professora [risos], porque isso ficou meio natural. Isso era o que tinha para a mulher. 

(Regina Pavanello). 

 

Ser professora não foi uma escolha pessoal. Não tínhamos muita opção, naquela 

época, filhas de família de classe média, em geral, eram direcionadas para fazer curso 

de professora. Era o que tinha para nós mulheres. Mas era um grau de formação muito 

valorizado na sociedade. Respeitava-se muito as professoras. (Neuza Bertoni). 

 

Percebemos, dessa forma, como gradativamente, conforme o nível de ensino 

aumenta, a quantidade de mulheres no professorado diminui. Retorno ao que eu disse no 

início: no Ensino Superior tive muitos professores homens, o que não aconteceu em 

meu nível de Educação Básica. Essa situação, entretanto, nem sempre é levada em conta 

nos estudos na área da Educação (referimo-nos, especialmente, à Educação Matemática) 

que, às vezes, até ignoram a condição feminina no magistério, o que reflete, 

inevitavelmente, numa avaliação incompleta da atuação das profissionais da Educação 

(Matemática) e, por consequência, a própria escrita da História (da Educação 

Matemática) faz-se incompleta.  

 

* 
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Enquanto pelo velho e novo mundo vai 

ressoando o brado - emancipação da mulher -, 

nossa débil voz se levanta na capital do 

Império de Santa Cruz, clamando: educai as 

mulheres! Povos do Brasil, que vos dizeis 

civilizados! Governo, que vos dizeis liberal! 

Onde está a doação mais importante dessa 

civilização, desse liberalismo? (Nísia Floresta, 

em 1989). 

 
16 de dezembro de 2020. A educação da mulher e a 

feminização do magistério 
 

 Para compreender o processo de feminização do magistério no Brasil, voltamo-

nos, de maneira breve, à história da educação brasileira e da formação de professores e 

professoras, o que nos permitiu compreender sobre os papéis desempenhados na 

Educação no transcorrer de sua história, assim como os papéis de gênero que estiveram 

subjacentes e que explicam, em grande parte, a feminização da profissão docente no 

país.  

Se para os primeiros habitantes do nosso território – os povos indígenas – a 

educação processava-se informalmente, no cotidiano, com tarefas masculinas e 

femininas bem definidas, mas não excludentes, o mesmo não ocorreu a partir do 

violento confronto cultural com a chegada dos europeus no Brasil690. Durante o período 

colonial, a mulher brasileira esteve afastada da escola691. Os colégios e escolas 

elementares, mantidos e administrados pelos jesuítas, destinavam-se somente aos 

homens livres pertencentes à elite. As mulheres dedicavam-se a tarefas ditas “próprias 

 
690 (STAMATTO, S/D). 
691 Desde a chegada dos colonizadores o ensino concentrou-se nas mãos da Igreja Católica, especialmente 

dos jesuítas, com um ensino ministrado pelas ordens religiosas nas missões e nos colégios fundada por 

elas, que se destinavam fundamentalmente à catequese e à formação das elites no Brasil. Desde a primeira 

escola de ler e escrever, erguida em torno de 1549, a intenção da formação cultural da elite branca e 

masculina foi nítida na obra jesuítica. As mulheres ficaram exclusas do sistema escolar estabelecido na 

colônia. Podiam, quando muito, educar-se na catequese (RIBEIRO, 2000). No século XVI, na própria 

metrópole não havia escolas para meninas. Educava-se em casa. As portuguesas eram, na sua maioria, 

analfabetas. Mesmo as mulheres que viviam na Corte possuíam pouca leitura, destinada apenas ao livro 

de rezas. Por que então oferecer educação para mulheres ‘selvagens’, em uma colônia tão distante e que 

só existia para o lucro português? (RIBEIRO, 2000, p.81). 
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ao seu sexo”: o casamento, cantos, orações, costuras, bordados, tarefas domésticas, 

fazer rendas e cuidar das crianças, sempre sob o controle de pais ou maridos692.  

Somente após a Independência do Brasil que a situação do ensino para as 

mulheres começou a mudar (pelo menos ao nível dos projetos e das leis)693. Pela Lei de 

15 de outubro de 1827694, a mulher alcança o direito à educação por meio da criação de 

escolas de primeiras letras para as meninas. Com isso também surgiram as primeiras 

vagas para o sexo feminino no magistério primário e sua possibilidade de instrução foi 

ampliada. Cristina Bruschini e Tina Amado nos dizem, contudo, que essas mudanças 

também tiveram por efeito acentuar a discriminação sexual695. Como não era tolerada a 

coeducação (escola mista696), os/as tutores deveriam ser do mesmo sexo que os/as 

estudantes e, por essa razão, esse espaço para profissionalização das mulheres foi 

aberto. Porém, isso foi justificado em nome das funções maternas da mulher, 

defendendo-se, simultaneamente, diferenças de gênero nos currículos: o destinado às 

meninas dava mais ênfase à agulha, ao bordado, aos cuidados da casa e das crianças, do 

que à instrução propriamente697. Assim, se de um lado a Lei do ensino de 1827 

representou um marco para a mulher, à medida em que ratificou seu direito à instrução, 

isso significou um aumento das discriminações: admitia-se ingresso de meninas 

somente na escola primária, não se aceitava escolas mistas em nome da moral religiosa 

e as diferenças eram reforçadas pelos conteúdos presentes nos currículos que seriam 

ensinados a um ou outro sexo com base nas construções sociais698.  

Essas diferenças de currículos implicavam diferenças salariais, uma vez que se 

ganhava por disciplina lecionada e algumas delas não eram permitidas as professoras. 

Artigo 6º da Lei de 1827699 diz que: Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro 

operações de arithmetica, pratica de quebrados, decimaes e proporções, as noções 

mais gerais de geometria pratica, a gramatica, de língua nacional, e os princípios de 

 
692 CAMPOS (1985, p. 56); RIBEIRO (2000). 
693 BRUSCHINI; AMADO (1988). 
694Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-

566692-publicacaooriginal-

90222pl.html#:~:text=Art%206%C2%BA%20Os%20Professores%20ensinar%C3%A3o,e%20apostolica

%20romana%2C%20proporcionandos%20%C3%A1> 
695  BRUSCHINI; AMADO (1988). 
696 A coeducação no Império foi bastante insipiente. Até 1870, as experiências praticamente não existiram 

na rede pública, mas depois de se tornaram mais constantes, apesar de apresentarem várias restrições no 

seu caráter prático devido ao alto grau de moralidade e religiosidade presentes na sociedade (BASTOS, 

1975). 
697 DEMARTINI E ANTUNES (1993). 
698 BRUSCHINI; AMADO (1988). 
699 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM.-15-10-1827.htm. 
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moral chistã e da doutrina da religião catholica e apostólica romana, proporcionados      

á comprehensão dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e a 

História do Brazil. Quanto ao trabalho das professoras, o Artigo 12º previa o seguinte: 

As mestras, além do declarado no art. 6º, com exclusão das noções de geometria e 

limitando a instrução de arithmetica só as suas quatro operações, ensinarão também as 

prendas que servem á economia doméstica; e serão nomeadas pelos Presidentes em 

Conselho, aquellas mulheres que, sendo brasileiras e de reconhecida honestidade se 

mostrarem com mais conhecimentos nos exames feitos na forma do art. 7º. Essa 

disciplina de geometria, que era isenta às mulheres, era um dos critérios para estabelecer 

o salário. As professoras, portanto, ganhavam menos do que os professores, embora a 

lei determinasse que os salários deveriam ser iguais700. Contudo, a própria legislação, 

anos mais tarde, abriu brechas para que na prática as professoras ganhassem menos que 

os homens: o Artigo 6º do decreto de 27 de agosto de 1831 determinava que os salários 

previstos em lei somente fossem recebidos por aqueles professores habilitados nas 

matérias de ensino mencionadas na Lei de 15 de outubro de 1827, por concurso. 

Durante o império, o ensino secundário destinava-se àqueles que pretendiam 

prosseguir os estudos em nível superior, o qual não era permitido às mulheres701. A 

Escola Normal, então, passou a representar uma das poucas oportunidades, se não a 

única, de as mulheres prosseguirem seus estudos além do primário. Essa modalidade 

abrigou tanto mulheres que pretendiam lecionar efetivamente, como aquelas que 

buscavam dar continuidade aos estudos e conquistar boa formação geral para o 

casamento702. 

Os governos provinciais legislaram igualmente sobre a formação de professores 

e professoras. As legislações estão repletas de restrições ao exercício do magistério por 

parte das mulheres. Além da boa conduta, prevista pela Lei de 15 de outubro de 1827, 

geralmente atestada pelo pároco, a professora deveria ter até certa idade, solicitar 

autorização do pai, ou do marido se fosse casada, apresentar a certidão de óbito se viúva 

e, se separada, justificar sua separação comprovando comportamento honrado.  

 

 

 
700 O Artigo 13º dizia que: As mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas aos 

Mestres. 
701 BURSCHINI; AMADO (1988). 
702 BRUSCHINI; AMADO (1988). 



287 
 

* 

 

18 de dezembro de 2020. Educação da mulher no paraná. 
Falando mais especificamente sobre o estado do Paraná, Viana nos diz que “[...] 

no Paraná, as propostas para a organização da instrução pública ficaram, durante anos, 

limitadas ao discurso, o que pode ser compreendido pelas dificuldades enfrentadas pela 

nova província emancipada de São Paulo, só em 1853”703.  

Em 1870 foi criada a Associação Propagadora do Ensino na província do Paraná, 

com a finalidade de instalar uma Escola Normal. A proposta era a de organizá-la com 

pessoas habilitadas, tomando como professores aqueles que já possuíam prática de 

magistério de muitos anos. E, para não aumentar as despesas da província, seu fundador 

sugere que a Escola Normal seja oferecida junto com o ensino secundário: Sobre estas 

bases, creio que sem accrescimo de despeza, e com probabilidade de frequencia, 

poderiamos sanar a falta tão sensivel de um lyceu e de uma escola normal704. É dessa 

forma, que se cria em Curitiba, a primeira Escola Normal do Paraná, sendo os dois 

cursos – preparatório (secundário) e Escola Normal sob a direção do inspetor da 

instrução pública. 

Dados apresentados nos Relatórios de Inspetores Gerais da Instrução Pública no 

Paraná, de 1890 a 1930705, permitem indicar a composição do magistério público, por 

gênero, denunciando uma linha decrescente na participação masculina de professores 

normalistas: 03 em 1890, 59 em 1918 e apenas 10 em 1930; e em contrapartida afirmam 

a presença evolutiva da mulher paranaense no magistério público com nenhuma 

normalista mulher em 1890, 185 em 1918 e o expressivo número de 872 em 1930706.  

Magda Chamon diz que o que levou à feminização do magistério foram os 

baixos salários e a desvalorização do trabalho no campo educacional, obrigando os 

homens a procurar ocupações mais rentáveis. Viu-se em alguns relatórios que a própria 

carreira do magistério se tornou desvalorizada, em função do contexto precário do 

 
703 (VIANA, 2011, p. 2303). 
704 LINS (1876, p.50). 
705 Apud OLIVEIRA (2008). 
706 Apud OLIVEIRA (2008). 



288 
 

sistema de ensino e seus inúmeros problemas, levando a deserções707. Regina Pavanello, 

em sua narrativa, faz uma menção sobre essa questão:  

E a gente está vendo uma feminização do magistério, que fala de toda essa 

questão que está por trás de ser mulher. É engraçado que quando eu comecei a 

trabalhar era mais ou menos equilibrado entre homens e mulheres, como professores e 

tudo mais.  Os alunos tinham modelos, sabe? No primário sempre foi mais mulheres do 

que homens, obviamente. Havia homens, mas já era mais raro, talvez em cargos de 

diretoria. Mas com essa história da diminuição do ganho do professor que eu te contei, 

o que aconteceu, a profissão se tornou cada vez mais feminina, certo? Secundária.  [...] 

É muito complicado...  Até o último ano que eu dei aula em sala de aula nós tínhamos 

colegas homens, mas aos poucos a profissão já não era mais interessante para o chefe 

de família, porque era mais comum que os homens fossem chefes de família. (Regina 

Pavanello). 

 

 Com a introdução da coeducação no Paraná no final do século XIX, a mulher 

passou a lecionar para meninos e meninas. Além disso, foi construído um discurso que 

legitimava a sua atuação como professora, atribuindo-lhe a “vocação” para exercer a 

profissão. Essa representação do magistério passou a afetar tanto às mulheres como aos 

homens, resultando em baixos salários e desvalorização profissional708. Para Guacira 

Louro, esse discurso foi também fator de abandono do exercício do magistério pelos 

homens, por estar relacionado à representação da capacidade natural da mulher para a 

maternidade e educação dos filhos709. Entretanto, aqueles que continuaram na carreira 

ocuparam frequentemente as funções mais valorizadas e melhor pagas como a de 

direção e de inspeção escolar. 

No Brasil, nas primeiras décadas dos anos novecentos, o magistério primário 

ainda se estruturava como a única possibilidade de profissionalização feminina e as 

Escolas Normais se alicerçavam como centros de excelência e irradiadores de cultura.  

 

 

 

* 

 

 
707 CHAMON (2006). 
708 CHAMON (2006). 
709 LOURO (2004, p. 450). 
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Nós acreditamos na história de quem detém 

o poder. É ele que acaba escrevendo a 

história. Por isso, quando se estuda 

História, é preciso sempre fazer perguntas. 

Que história não está sendo contada? De 

quem é a voz que foi reprimida para que 

essa voz pudesse se fazer ouvir? 

Yaa Gyasi 

 

 

 

 

19 de dezembro de 2020. A feminização docente: “papel da mulher”  

Na literatura aparecem dois significados para o conceito de feminização das 

profissões e ocupações. Conforme nos disse Silvia Yannoulas710, o primeiro 

corresponde a um significado quantitativo, a feminilização, que se refere ao aumento 

número de mulheres na composição de uma profissão; O significado qualitativo, a 

feminização, alude às transformações de significado e valor social de uma profissão ou 

ocupação e que são originadas a partir da (e porque ocorre a) feminilização e estão 

vinculadas à concepção de gênero predominante em uma época. É nesse último aspecto 

que foco em minha pesquisa. O impacto desse fenômeno é avaliado pela análise do 

discurso (neste caso, do discurso presente na narrativa de professoras) e existe uma 

intensa relação entre o acesso massivo de mulheres a uma profissão ou ocupação 

(feminilização) e sua transformação qualitativa (feminização). Essas questões 

qualitativas e quantitativas em relação à presença da mulher na educação estão muito 

demarcadas dentro das narrativas. 

Os colégios que eu frequentei em toda a minha escolarização, exceto quando fiz 

o Cientifico, eram somente de mulheres. Havia professores homens, mas só no Ginásio 

e, em geral, professor de matemática. No primário, não. Eu tive professora de 

matemática também, mas havia mais professores homens de matemática. Nos anos que 

eu vivi, mais do que qualquer coisa, a profissão da mulher era ser professora. Era uma 

profissão possível. Não era infrequente você ter homens dedicados ao magistério, mas 

não nos anos iniciais (Maria Tereza). 

 

 
710 YANNOULAS (2011). 
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A minha mãe foi professora do Primário e uma das minhas tias, também. Então, 

acho que tenha sido a influência delas que me levou para o magistério. Apesar de que 

naquela época o que tinha para a mulher era mais ou menos isso [risos], porque era 

muito mais difícil você ir para outras áreas, era muito mais complicado (Regina 

Pavanello). 

 

Em uma das sessões desse diário, coloquei uma pergunta que fizeram a nós: 

“Mas os homens não vivenciaram a feminização do magistério tal qual as mulheres?”, 

perguntando-nos por que não incluímos os educadores matemáticos em nossa pesquisa. 

Embora tenhamos explicado que essa escolha é, acima de todas as justificativas, uma 

decisão política, consideramos pertinente explicitar aqui, depois de falarmos 

brevemente sobre questões de gênero e sobre a história, uma breve resposta para essa 

pergunta. Concordamos que os homens participaram do processo de feminização do 

magistério e puderam ter alguma dificuldade para ingressar neste meio posteriormente 

e, é claro, não desejamos realizar aqui um julgamento de valor dos homens em 

detrimento às mulheres. Mas, o que não é de se estranhar, visto que o homem 

representava (e para muitos, ainda representa) a norma que a sociedade deve seguir, 

sendo ele o detentor da razão, do conhecimento, bem como o sujeito apto a participar 

das tomadas de decisões que regem a sociedade, a educação constituía-se numa ação 

marcadamente masculina por muito tempo, pois era feita por homens e para homens, 

visto que o acesso das mulheres à educação não era assegurado e aconteceu somente 

séculos mais tarde. Quando a mulher ingressou no magistério, foi mediante essa 

justificativa (e outras justificativas históricas) que apresentamos: elas não estariam 

abandonando o seu “papel de mulher” na sociedade. Por isso (e por tantos outros 

motivos que já mencionei em sessões anteriores do diário) consideramos tão importante 

escutá-las e estar com elas.  

Quando nos referimos à presença das mulheres no campo da Educação não 

encontramos mais – como em tempos atrás – um ambiente que exclui as mulheres. Pelo 

contrário: percebemos um ambiente construído e reafirmado pela presença das 

educadoras, especialmente quando nos referimos a educadoras matemáticas. Podemos 

ainda dizer que a profissão docente é composta majoritariamente por mulheres, mas já 

temos registros de mudanças nessa estrutura. Embora já existam alguns estudos de 

história regional, o Paraná não apresenta ainda grande produção, especialmente nessa 

categoria de pesquisa que nos propusemos a investigar. E, ainda, os estudos na área da 
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História da Educação Matemática que se propõem a olhar a história por meio do gênero 

enquanto categoria analítica ainda são muito tímidos.  

No mundo do trabalho remunerado, com maior incidência a partir do século XX, 

as mulheres lecionam desde o ensino fundamental às pós-graduações, participam nas 

pesquisas e nos projetos de extensão, impulsionam a educação e acompanham os 

avanços tecnológicos que engendram diferenciadas características na formação da atual 

docência brasileira. Entre as diversas perspectivas que possibilitam reflexões acerca da 

feminização da profissão docente, o uso do conceito de gênero como categoria de 

análise histórica serve como aporte para desmistificar e problematizar as construções 

históricas e sociais sobre o feminino e sobre suas particularidades biológicas como a 

maternidade e outros são fatores pautados na cultura e organizações sociais. Os estudos 

sobre as relações de gênero podem trazer reflexões para percepções na relação 

masculino e feminino e os papéis a eles atribuídos, baseadas na divisão social do 

trabalho e na diferença entre os sexos e, por essa razão, justificamos a importância dessa 

categoria analítica neste trabalho. 

Tais estudos contribuem para mudanças na percepção de costumes e práticas 

ainda vivenciadas no presente, as quais, por vezes, ainda têm colocado e estimulado 

papéis específicos para homens e mulheres. Assim, o gênero é um importante 

componente para desvelar as relações históricas e sociais que se empregaram ao 

trabalho docente, bem como para refletir sobre os progressos e atribulações presentes na 

área educacional, tendo em vista que o trabalho docente é uma das atividades 

profissionais predominantemente femininos, principalmente quando se fala em 

educação infantil e ensino primário (séries iniciais). 
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20 de dezembro de 2020. Corpos sem cabeça  
[...] Gosto de falar sobre o que é ser mulher para mim, usar o corpo nu é a minha 

resposta a uma cultura na qual me ensinaram que ter um corpo é uma coisa ruim, estou 

interessada em revelá-lo como algo bonito e alegre de si mesmo (Maria Conejo). 

 

 

Pintura de Maria Conejo. 

 

Maria Canejo, por meio de seus desenhos, realiza uma busca pessoal que 

começa em torno da representação do corpo feminino e suas subjetividades e se 

interessa em mostrar o corpo como um sinal, um gesto comunicativo. Propõe uma nova 

forma de representar e perceber o corpo feminino, em resposta a uma cultura que 

estigmatiza o corpo nu e perpetua a vergonha nos corpos como forma de opressão. 

Um ponto pertinente para essa discussão dentro dos estudos de gênero é o fato 

de que as práticas de constituição da subjetividade feminina eram elaboradas e 

analisadas na condição de segunda categoria em relação aos processos do gênero 

masculino, como já observamos em outras sessões deste diário, tendo como justificativa 

muitas situações para desqualificação: fragilidade do espírito e do corpo, vínculos 
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espirituais destrutivos, riscos para a estrutura social (caso se desloquem de seu espaço 

social determinado), e muitas outras questões que inserem o sistema feminino e 

simbólico dentro uma lógica de desumanização, como Simone de Beauvoir bem 

demonstrou em O Segundo Sexo711.  

Partindo daí, pensar a presença, construção e desvio dos corpos femininos dentro 

da estrutura crítica e argumentativa do gênero, é pensar os modos de subjetivação das 

mulheres contra as atuações do poder patriarcal, partindo do pressuposto que a 

subjetividade feminina está culturalmente atrelada tanto à dicotomia corpo e mente, 

devido à lógica misógina imperativa em nossa cultura, quanto na chave da nulidade e da 

ausência712.  

Dentro dessa perspectiva, elaboramos alguns questionamentos, que surgiram, 

também, durante o exame de qualificação: Estas mulheres se percebem neste 

movimento patriarcal? O que foi naturalizado? O que pôde ser desnaturalizado e que 

pudemos perceber nas narrativas? Quais são as situações sutis que não foram percebidas 

por essas mulheres, mas que são decorrentes das divisões dos papéis de gênero?  

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
711 BEAUVOIR (1949). Ver, também, a coleção “História das Mulheres no Ocidente”, organizada por 

Michelle Perrot e Georges Duby, sobre a constituição do feminino e sua subjetividade. 
712 (BUTLER, 2003). 
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22 de dezembro de 2020. 
O outro713 

Jorge Luís Borges 

O fato ocorreu no mês de fevereiro de 1969, ao norte de Boston, em 

Cambridge. Não o escrevi imediatamente, porque meu primeiro propósito 

foi esquecê-lo para não perder a razão. Agora, em 1972, penso que, se o 

escrevo, os outros o lerão como um conto e, com os anos, o será talvez para 

mim. 

Sei que foi quase atroz enquanto durou e mais ainda durante as 

noites desveladas que o seguiram. Isto não significa que seu relato possa 

comover a um terceiro. 

Seriam dez da manhã. Eu estava recostado em um banco, defronte 

ao rio Charles. A uns quinhentos metros à minha direita havia um alto 

edifício cujo nome nunca soube. A água cinzenta carregava grandes pedaços 

de gelo. Inevitavelmente, o rio fez com que eu pensasse no tempo. A 

milenar imagem de Heráclito. Eu havia dormido bem; minha aula da tarde 

anterior havia conseguido, creio, interessar aos alunos. Não havia ninguém 

à vista. 

Senti, de repente, a impressão (que, segundo os psicólogos, corresponde aos 

estados de fadiga) de já ter vivido aquele momento. Na outra ponta de meu 

banco, alguém se havia sentado. 

Teria preferido estar só, mas não quis levantar em seguida, para não 

me mostrar descortês. O outro se havia posto a assobiar. Foi então que 

ocorreu a primeira das muitas inquietações dessa manhã. O que assobiava, 

o que tentava assobiar (nunca fui muito entoado), era o estilo crioulo de La 

Tapera de Elias Regules. O estilo me reconduziu a um pátio lá 

desaparecido e à memória de Álvaro Mellián Lafinur, morto há muitos 

anos. Logo vieram as palavras. Eram as da décima do princípio. A voz 

 
713 BORGES, Jorge Luis. O livro de areia. Trad. Lígia Morrone Averbuck. 4ª Ed. São Paulo: Globo, 1975. 
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não era a de Álvaro, mas queria parecer-se com a de Álvaro. Reconheci-a 

com horror. 

Aproximei-me e disse-lhe: 

— O senhor é oriental ou argentino? 

— Argentino, mas desde o ano de 1914 vivo em Genebra — foi a resposta. 

Houve um silêncio longo. Perguntei-lhe: 

— No número dezessete da Malagnou, em frente à igreja russa? 

Respondeu-me que sim. 

— Neste caso — disse-lhe resolutamente — o senhor se chama Jorge 

Luis Borges. Eu também sou Jorge Luis Borges. Estamos em 1969, na 

cidade de Cambridge. 

— Não — respondeu-me com a minha própria voz um pouco distante. 

Ao fim de um tempo insistiu: 

— Eu estou aqui em Genebra, em um banco, a alguns passos do Ródano. 

O estranho é que nos parecemos, mas o senhor é muito mais velho, com a 

cabeça grisalha. 

Respondi: 

— Posso te provar que não minto. Vou te dizer coisas que um 

desconhecido não pode saber. Lá em casa há uma cuia de prata com um pé 

de serpentes, que nosso bisavô trouxe do Peru. Há também uma bacia de 

prata que pendia do arção. No armário do teu quarto, há duas filas de 

livros. Os três volumes das Mil e Uma Noites de Lane, com gravações 

em aço e notas em corpo menor entre os capítulos, o dicionário latino de 

Quicherat, a Germania de Tácito em latim e na versão de Gordon, um 

Dom Quixote da casa Garnier, as Tábuas de Sangue de Rivera Indarte, 

o Sartor Resartus de Carlyle, uma biografia de Amiel e, escondido atrás 

dos demais, um livro em brochura sobre os costumes sexuais dos povos 

balcânicos. Não esqueci tampouco um entardecer em um primeiro andar da 

praça Dubourg. 

— Dufour — corrigiu. 
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— Está bem. Dufour. Te basta, tudo isto? 

— Não — respondeu. -Essas provas não provam nada. Se eu estou 

sonhando, é natural que eu saiba o que sei. Seu catálogo prolixo é 

totalmente vão. 

A objeção era justa. Respondi: 

— Se esta manhã e este encontro são sonhos, cada um de nós dois tem que 

pensar que o sonhador é ele. Talvez deixemos de sonhar, talvez não. 

Nossa evidente obrigação, enquanto isto, é aceitar o sonho, como 

aceitamos o universo e termos sido engendrados e olharmos com os olhos e 

respirarmos. — E se o sonho durasse? — disse com ansiedade. 

Para tranquilizá-lo e me tranquilizar, fingi uma serenidade que certamente 

eu não sentia. Disse-lhe: 

— Meu sonho já durou setenta anos. Afinal de contas, ao rememorar, não 

há pessoa que não se encontre consigo mesma. É o que nos está 

acontecendo agora, só que somos dois. Não queres saber alguma coisa de 

meu passado, que é o futuro que te espera? 

Assentiu sem uma palavra. Prossegui, um pouco perdido: 

— A mãe está saudável e bem, em sua casa de Charcas y Maipú, em 

Buenos Aires, mas o pai morreu há uns trinta anos. Morreu do coração. 

Uma hemiplegia o liquidou; a mão esquerda posta sobre a mão direita era 

como a mão de uma criança posta sobre a mão de um gigante. Morreu 

com impaciência de morrer, mas sem uma queixa. Nossa avó havia 

morrido na mesma casa. Alguns dias antes do fim chamou-nos a todos e 

disse-nos: "Sou uma mulher muito velha que está morrendo muito devagar. 

Que ninguém se perturbe por uma coisa tão comum e corrente". Norah, 

tua irmã, se casou e tem dois filhos. A propósito, em casa como estão? 

— Bem. O pai sempre com seus gracejos contra a fé. Ontem à noite disse 

que Jesus era como os gaúchos que não querem se comprometer e que, por 

isto, pregava através de parábolas. 

Vacilou e disse: 
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— E o senhor? 

— Não sei o número de livros que escreverás, mas sei que são demasiados. 

Escreverás poesias que te darão uma satisfação não partilhada e contos de 

índole fantástica. Darás aulas como teu pai e como tantos outros de nosso 

sangue. 

Agradou-me que nada perguntasse sobre o fracasso ou êxito dos 

livros. Mudei de tom e prossegui: 

— No que se refere à História? Houve outra guerra, quase entre os 

mesmos antagonistas. A França não tardou a capitular; a Inglaterra e a 

América travaram contra um ditador alemão, que se chamava Hitler, a 

cíclica batalha de Waterloo. Buenos Aires, ao redor de mil novecentos e 

quarenta e seis, engendrou outro Rosas, bastante parecido com nosso 

parente. Em cinquenta e cinco, a província de Córdoba nos salvou, como 

antes Entre Rios. Agora, as coisas andam mal. A Rússia está se 

apoderando do planeta; a América, travada pela superstição da democracia, 

não se resolve a ser um império. Cada dia que passa nosso país está mais 

provinciano, Mais provinciano e mais presunçoso, como se fechasse os 

olhos. Não me surpreenderia se o ensino do latim fosse substituído pelo do 

guarani. 

Notei que mal me prestava atenção. O medo elementar do 

impossível, e no entanto certo, o aterrorizava. Eu, que não fui pai, senti 

por esse pobre moço, mais íntimo que um filho da minha carne, uma onda 

de amor. Vi que apertava entre as mãos um livro. Perguntei-lhe o que era. 

— Os possessos ou, segundo creio, Os Demônios, de Feodor Dostoievski 

— me replicou não sem vaidade. 

— Já o esqueci. Que tal é? 

Nem bem o disse, senti que a pergunta era uma blasfêmia. 

— O mestre russo — sentenciou — penetrou mais que ninguém nos 

labirintos da alma eslava. 
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Essa tentativa retórica me pareceu uma prova de que se havia 

acalmado. 

Perguntei-lhe que outros volumes do mestre havia percorrido. 

Enumerou dois ou três, entre eles O Sósia. 
Perguntei-lhe se, ao lê-los, distinguia bem as personagens, como no 

caso de Joseph Conrad, e se pensava prosseguir o exame da obra completa. 

— A verdade é que não — respondeu-me com uma certa surpresa. 

Perguntei-lhe o que estava escrevendo e disse que preparava um livro de 

versos que se chamaria Os hinos vermelhos. Também havia pensado em Os 

ritmos vermelhos. 

— Por que não? — disse-lhe. — Podes alegar bons antecedentes. O verso 

azul de Rubén Darío e a canção gris de Verlaine. 

Sem me fazer caso, esclareceu que seu livro contaria a fraternidade 

entre todos os homens. O poeta de nosso tempo não pode voltar as costas à 

sua época. 

Fiquei pensando e perguntei-lhe se verdadeiramente se sentia irmão de 

todos. Por exemplo, de todos os empresários de pompas fúnebres, de todos 

os carteiros, de todos os escafandristas, de todos os que vivem nas casas de 

números pares, de todos os afônicos, etc. Disse-me que seu livro se referia à 

grande massa dos oprimidos e dos párias. 

— Tua massa de oprimidos e párias — respondi — não é mais que uma 

abstração. Só os indivíduos existem, se é que existe alguém. O homem de 

ontem não é o homem de hoje, sentenciou algum grego. Nós dois, neste 

banco de Genebra ou Cambridge, somos talvez a prova. 

Salvo nas severas páginas da História, os fatos memoráveis 

prescindem de frases memoráveis. Um homem a ponto de morrer quer se 

lembrar de uma gravura entrevista na infância; os soldados que estão por 

entrar na batalha falam do barro ou do sargento. Nossa situação era 

única e, francamente, não estávamos preparados. Falamos, fatalmente, de 

literatura; temo não haver dito outras coisas que as que costumo dizer aos 
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jornalistas. Meu alter ego acreditava na invenção ou descobrimento de 

metáforas novas; eu, nas que correspondem a afinidades íntimas e notórias e 

que nossa imaginação já aceitou. A velhice dos homens e o acaso, os 

sonhos e a vida, o correr do tempo e da água. Expus-lhe esta opinião que 

haveria de expor em um livro anos depois. 

Quase não me escutava. De repente, disse: 

— Se o senhor foi eu, como explicar que tenha esquecido seu encontro com 

um senhor de idade que, em 1918, lhe disse que ele também era Borges? 

Não havia pensado nessa dificuldade. Respondi, sem convicção: 

— Talvez o fato tenha sido tão estranho que eu tenha tratado de esquecê-

lo. 

Aventurou uma tímida pergunta: 

— Como anda sua memória? 

Compreendi que, para um moço que não havia feito vinte anos, um 

homem de mais de setenta era quase um morto. Respondi: 

— Costuma parecer-se com o esquecimento, mas ainda encontra o que lhe 

pedem. Estou estudando anglo-saxão e não sou o último da classe. 

Nossa conversação já havia durado demais para ser a de um sonho. Uma 

súbita ideia me ocorreu. 

— Eu posso te provar imediatamente — disse-lhe — que não estás 

sonhando comigo. Ouve bem este verso, que nunca leste, que eu me lembre. 

Lentamente entoei o famoso verso: 

L´hydre — univers tordant son corps ecaillé d´astres. 
Senti seu quase temeroso estupor. Repetiu-o em voz baixa 

saboreando cada resplandecente palavra. 

— É verdade — balbuciou — Eu não poderei nunca escrever um verso 

como este. 

Antes, ele havia repetido com fervor, agora recordo, aquela breve peça 

em que Walt Whitman rememora uma noite compartilhada diante do mar 

em que foi realmente feliz. 
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— Se Whitman a cantou — observei — é porque a desejava e não 

aconteceu. O poema ganha se não adivinhamos que é a manifestação de um 

anelo. Não a história de um fato. 

Ficou a me olhar. 

— O senhor não o conhece — exclamou. — Whitman é incapaz de 

mentir. 

Meio século não passa em vão. Sob nossa conversação de pessoas 

de leitura miscelânea e de gostos diversos, compreendi que não podíamos nos 

entender. Éramos demasiado diferentes e demasiado parecidos. Não 

podíamos nos enganar, o que torna o diálogo difícil. Cada um de nós dois 

era o arremedo caricaturesco do outro. A situação era anormal demais para 

durar muito mais tempo. Aconselhar ou discutir era inútil, porque seu 

inevitável destino era ser o que sou. 

De repente, lembrei uma fantasia de Coleridge. Alguém sonha que 

atravessa o paraíso e lhe dão como prova uma flor. Ao despertar, ali está a 

flor. 

Ocorreu-me artifício semelhante 

— Ouve — disse-lhe -, tens algum dinheiro? 

— Sim me replicou. — Tenho uns vinte francos. Esta noite convidei 

Simón Jichlinski ao Crocodile. 

— Diz a Simón que exercerá a medicina em Carouge e que fará muito 

bem... agora, me dá uma de tuas moedas. 

Tirou três escudos de poeta e umas peças menores. Sem compreender, me 

ofereceu um dos primeiros. 

Eu lhe estendi uma dessas imprudentes notas americanas que têm valor 

muito diferente e o mesmo tamanho. Examinou-a com avidez. 

— Não pode ser — gritou. — Leva a data de mil novecentos e sessenta 

e quatro. 

(Meses depois, alguém me disse que as notas de banco não levam 

data.) 
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— Tudo isto é um milagre — conseguiu dizer — e o milagroso dá medo. 

Os que foram testemunhas da ressurreição de Lázaro terão ficado 

horrorizados. 

Não mudamos nada, pensei. 

Sempre as referências livrescas. 

Fez a nota em pedaços e guardou a moeda. Eu resolvi lançá-la ao 

rio. O arco do escudo de praia perdendo-se no rio de prata teria conferido à 

minha história uma imagem vivida, mas a sorte não quis assim. 

Respondi que o sobrenatural, se ocorre duas vezes, deixa de ser aterrador. 

Propus a ele que nos víssemos no dia seguinte, nesse mesmo banco que está 

em dois tempos e dois lugares. 

Assentiu logo e me disse, sem olhar o relógio, que já era tarde. Os dois 

mentíamos e cada qual sabia que seu interlocutor estava mentindo. Disse-

lhe que viriam me buscar. 

— Buscá-lo? — interrogou. 

— Sim. Quando alcançares a minha idade, terás perdido a visão quase por 

completo. Verás a cor amarela, sombras e luzes. Não te preocupes. A 

cegueira gradual não é uma coisa trágica. É como um lento entardecer de 

verão. 

Despedimo-nos sem nos termos tocado. No dia seguinte, não fui. O 

outro tampouco terá ido. Meditei muito sobe esse encontro, que não contei 

a ninguém. Creio ter descoberto a chave. O encontro foi real, mas o outro 

conversou comigo em um sonho e foi assim que pude me esquecer. Eu 

conversei com ele na vigília e a lembrança ainda me atormenta. 

O outro me sonhou, mas não me sonhou rigorosamente. Sonhou, 

agora o entendo, a impossível data no dólar. 
 

 

* 
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26 de dezembro de 2020. Afinal de contas, ao rememorar, 
não há pessoa que não se encontre consigo mesma714 

 

 

Interessa-nos aqui as situações possíveis de realizar perguntas e buscar respostas 

inventadas, aproximações, distanciamentos, discordâncias, subversões, 

problematizações das histórias contadas. Interessam-nos os modos como as narrativas 

dissuadem os processos metodológicos, remodelam caminhos já percorridos, 

possibilitam novas perguntas, viabilizam situações de encontro (com o “eu de agora” e 

com o “eu do passado”). Essas narrativas permitem revelar a fragilidade dos “eus”, as 

incoerências, as situações sutis vividas e que mal foram percebidas. Os contos de Jorge 

Luis Borges me marcam de forma muito peculiar. Esse conto que deixei na seção 

anterior, em especial, marcou a minha forma de conceber a narrativa e os processos de 

rememoração envoltos nessa trama. Ao escrever este diário, frequentemente me 

encontrei com versões de mim que já não são mais. Hoje mesmo sentei-me para 

conversar com um certo eu que não existe. Quero dizer, ele existiu: pensou, construiu, 

desconstruiu e rememorou, tal qual o meu eu de agora. Mas as experiências me 

tornaram outra e, ao encontrar meu eu que já se foi, percebi situações que antes não 

poderia.  

Borges se encontra com um eu que há muito já se foi. Uma interpretação 

possível é que ele recordou o passado e, ao dialogar consigo mesmo, refere-se a esse 

encontro como um ato de rememorar o passado: Afinal de contas, ao rememorar, não 

há pessoa que não se encontre consigo mesma715. Recordar refere-se à noção de tempo 

e, logo no início de sua narração, Borges diz que está sentado frente a um rio, que o fez 

pensar no tempo e isso o remete a milenar imagem de Heráclito716, a das águas de um 

rio que correm renovando-se. Depois ele afirma que o homem de ontem não é o homem 

de hoje717, e a prova disso é o encontro entre o eu e o outro: dois seres que são os 

mesmos, mas que são tão diferentes que um quase nem reconhece o outro. A narrativa, 

 
714 BORGES (1975, p. 5). 
715 BORGES (1975, p. 5). 
716 BORGES (1975, p. 3). 
717 BORGES (1975, p. 7). 
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que ocorre em 1972, retorna três anos em fevereiro de 1969, e se desloca ao dia em que 

o eu do narrador encontra seu eu jovem. Ao fazer isso, o Borges mais velho fala de 

coisas que ainda não aconteceram (o futuro), mas que acontecerão na vida do jovem 

Borges. Esse, por sua vez, conta coisas de sua vida atual (seu presente). E assim 

transcorre a narrativa, intercalando tempos e espaços diferentes. Penso que essa 

narração seja possível no ato de recordar, porque na imaginação as leis da física podem 

ser contrariadas. As leis da física não são aplicáveis à memória. É um espaço de 

transgressão de regras. 

Cada uma das narrativas elaboradas pretende dizer das experiências produzidas 

em nossas leituras, daquilo que nos foi possível perceber e contar, das compreensões 

que foram possíveis de produzir, e o método da História Oral na pesquisa construída 

possibilitou que as educadoras matemáticas, ao narrar suas vidas, pudessem retornar ao 

seu eu do passado e lançarem um olhar sobre situações que viveram e que foram 

naturalizadas e se perceberem (ou não) em um sistema patriarcal, de modo que seu eu 

de hoje desnaturalizou (ou não) essas situações que, para a época, eram consideradas 

normais. Mas isso não seria possível sem que esses eus se encontrassem e fossem 

registrados por meio dessas narrativas. A História Oral, mais uma vez, mostra-se como 

a metodologia que torna este movimento possível. Não poderíamos deixar de falar sobre 

essas situações aqui por meio das narrativas, tendo em vista que essas questões ficaram 

muito marcadas. 

Maria Tereza, ao rememorar seu passado, diz que o namorado não a deixou fazer 

engenharia, o que na narrativa nos pareceu naturalizado para a época, porque, afinal, 

poderia ser uma sobrecarga. Esse era o sonho dela, como relatou: 
A minha busca pela área da Matemática, no primeiro momento, se deu pelo meu 

desejo em fazer Engenharia Civil.  [...] Quando fiz vestibular para a Engenharia Civil 

na Federal, passei. Mas, naquele mesmo período, também tinha o vestibular para a 

Pontifícia Universidade Católica, a PUC. E eu recebi dinheiro da minha mãe para 

fazer a inscrição e ela queria que eu fizesse para Medicina. Por que? Porque ela 

achava que, como eu estava namorando um menino que fazia Medicina, era bom que eu 

fizesse também. Mas eu peguei o dinheiro, fui lá e fiz para a Matemática. E acabei 

chegando, nessa fase de passar em vestibular, a passar tanto na Engenharia quanto na 

Matemática e comecei os dois cursos. Então, eu fazia Engenharia de dia e fazia 

Matemática à noite.  

Eu fui uma semana para a aula da Engenharia. Nessa época, eu tinha 16 para 

17 anos. Tinha recém feito 17 anos. E o meu namorado, que fazia Medicina, depois 

dessa semana que eu estava fazendo os dois cursos, disse para mim: “Engenharia você 

não vai fazer não, ou eu ou a Engenharia”. Eu disse surpresa: “Como assim, 
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Engenharia não?”, “Não, não, não vai” – ele insistiu. E o que eu fiz? Eu desisti da 

Engenharia e só fiz Matemática.  

Então, estou contando, assim, essa parte com detalhes, para você perceber esta 

forma como a gente recebe as influências, que não são somente cognitivas, elas são 

emocionais, são de segurança, são de uma série de fatores. Uma insegurança, às vezes, 

familiar, nos leva a fazer determinadas opções. E, na época, eu sofri bastante por não 

fazer Engenharia. Mas, eu optei por fazer Matemática. (Maria Tereza) 

A sua narrativa nos indica que Maria Tereza hoje tem uma ideia de que isso foi 

uma questão patriarcal, mas naquele momento parecia muito natural para ela. Ela 

reconhece que aquilo era um enfrentamento sobre sua condição feminina. As 

dificuldades que ela menciona neste trecho abaixo é sobre esse impedimento que ela 

teve ao precisar deixar a engenharia: 

Bom, as dificuldades de ser mulher eu já contei logo no início [risos]...Mas aí 

eu brincava muito com o meu marido, porque como ele tinha praticamente me impedido 

de fazer Engenharia, não impediu, mas me deu uma escolha e eu fiz aos 17 anos essa 

escolha, que não me arrependo, mas depois eu brincava com ele, porque eu fiz 

doutorado na USP, e também viajava muito para os eventos, os encontros em Brasília, 

e eu disse para ele: “Olha só, se eu tivesse sido engenheira, acho que eu estaria mais 

perto de você do que tenho estado como professora” [risos]... Porque depende do modo 

como você se insere e dos compromissos que você adquire. Se você é uma pessoa 

engajada que vai realmente entrando nas lutas, é impossível, por mais que você tenha 

uma gaiolinha, você cria asas e voa. (Maria Tereza). 

 Essas questões nos levam a pensar que essa situação que Maria Tereza descreve, 

naquele tempo, era naturalizada.  A narrativa de sua vida revela uma percepção que 

notamos dar-se em grande medida durante o processo narrativo, de se ver como mulher 

vivendo em um sistema patriarcal, desnaturalizando alguns aspectos anteriormente 

naturalizados: o encontro com seu eu do passado. 

A Clélia, por exemplo, fez negociações. Ela precisou ficar noiva de uma pessoa 

que ela não era apaixonada, como ela disse, mas teve que fazer isso para poder estudar e 

sair de casa. E quem negociou com o pai para deixá-la sair foi o irmão: 

Ser mulher tem influência na minha escolha pelo magistério. Desde a formação inicial 

eu queria fazer outra coisa, apesar de que eu gostava muito de matemática. Mas eu sabia que o 

meu pai, por exemplo, não me deixaria sair para estudar fora, mas o meu irmão saiu. Então 

dentre as possibilidades que eu tinha para estudar na minha cidade, a matemática foi a que 

mais me satisfez. E meu pai era muito bravo, então eu como mulher era muito difícil. Eu 

quando senti que eu só ia me livrar do meu pai casando, fiquei noiva de um rapaz muito legal, 

mas eu não era apaixonada por ele. E foi quando aconteceu essa indicação do meu professor 

para eu ir para São Carlos, então meu irmão convenceu meu pai que era melhor me deixar 

estudando lá fazendo mestrado do que ir para um casamento que não iria dar certo. E meu pai 
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deixou. Então, eu conheci o João e tudo se encaixou. Casei com um rapaz que é muito mais 

feminista do que eu [risos], ele sempre me impulsionou, me mandou para frente.  

Até hoje neste momento da minha vida existem cobranças, digamos assim, meio que 

veladas das pessoas: “Porque é que eu não fico ajudando cuidar dos netos, porque que eu não 

fico em casa, porque eu não paro de trabalhar, porque eu não viajo com o marido” etc. Mas ele 

não, tá? A cobrança não é dele, é das pessoas. Elas falam: “Você não é aposentada? Coitado 

do seu marido, ele vai para lá sozinho!”, “Nossa, mas a vida é muito curta”. Eu sei que a vida 

é muito curta! E é exatamente por isso que eu faço o que eu gosto. Mas isso não significa que 

eu não cuido. Por exemplo, daqui a pouco eu vou almoçar com os meus netos no shopping. 

Todos eles, só com a avó. Nós vamos fazer uma farra! Eu vou com um neto de três anos, uma de 

cinco, um de onze e um de treze. Semana passada a gente fez piquenique no bosque. Como eu 

sempre trabalhei muito, eu sempre priorizei a qualidade dos momentos. Eu não me sinto 

absolutamente menos avó por ser como sou. Não me sinto menos presente, pelo contrário. O 

meu neto mais velho, o de treze anos, comenta assim: “Vó, eu acho o máximo que você não 

parece vó, sua cabeça não é de avó”. (Clélia). 

Como Clélia disse, seu pai não a deixaria sair de casa, mas seu irmão saiu. E 

hoje ela se reconhece dentro de um sistema patriarcal e diz sobre como ser mulher teve 

influência sobre a escolha da sua profissão. O que queremos destacar aqui é que essas 

mulheres fizeram um movimento possível com as condições que lhes foram dadas, e em 

alguns dos relatos elas assumem que não tiveram dificuldades pelo fato de ser mulher.  

A Ettiène nos relatou o seguinte: 

Ser professora, dificuldades, profissão, ser mulher. Ah, ser mulher... Ah, eu 

sou mulher, ponto [risos].  Nunca, graças a Deus, tive problema profissionalmente. 

Nenhum problema. Nunca tive nenhuma dificuldade por ser mulher, tive por conta das 

minhas ideias, mas não por ser mulher. Tive por meus princípios ideológicos, não da 

minha parte, mas de uma questão acirrada dentro da universidade. Mas não por ser 

mulher. Eu acho que ser mulher não influenciou minha decisão pelo Magistério. 

Porque quando eu fazia matemática, eu já te contei, eu tentei fazer outras coisas, pensei 

na engenharia, tudo isso, mas eu me identifiquei muito com o magistério. Quando eu fui 

fazer o Magistério no segundo grau, eu poderia ter feito o Clássico ou Científico, 

Educação Familiar, mas foi uma escolha minha. E eu não tinha herança familiar de 

Magistério. Inclusive, quando eu era criança, essa é uma história engraçada que ela é 

muito presente sempre, eu sou do lado da família do meu pai a neta mais velha. Eu 

tenho só um primo mais velho que eu. Então, sou a neta mais velha. E do lado da minha 

mãe eu tenho uma prima só mais velha que eu. E, obviamente, a brincadeira que as 

crianças mais fazem é escolinha. E na escolinha sempre, por eu ser mais velha, eu era 

professora, e eu era diretora, também. Porque a diretora era quem era a pessoa mais 

velha, na nossa cabeça era desse jeito. Veja que desde a minha infância, eu 

pequenininha brincando com os meus primos, já era professora. Talvez por eu ser a 

mais velha, não sei, porque eu acho que no mundo infantil os argumentos não são 

lógicos. Você não tem argumento lógico na infância.  

Então, acho que o fato de eu ser mulher não teve relação nenhuma, porque eu 

até tive outras oportunidades. Eu tive oportunidade de escolha. Eu realmente busquei 

isso, eu te contei, eu fiz magistério, fiz matemática, tentei IBM, mas não era isso que eu 

queria.  Então, essa foi uma busca consciente minha. Eu acho que ser mulher, para 
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mim, não interferiu em nada. O que foi vantajoso sem dúvida alguma no Magistério, 

foi o fato de “facilitar” eu ser mulher e eu ser mãe ao mesmo tempo.  E amar ser mãe. 

Ser mãe foi sempre uma delícia. Isso me facilitou, porque a carga horária facilitou, 

podia escolher períodos, turnos.  Tanto é que trabalhei a vida toda a noite e durante 

uma parte do dia eu podia ser mãe. Essas coisas assim, poder sentar com meus filhos 

para tomar lição deles, repetir histórias familiares, que eu repetia isso, rigorosamente. 

Acho que talvez por eu ser mulher e ter feito escolha...  Não foi uma escolha para mim 

a profissão, foi uma determinação mesmo. Eu acho que isso facilitou eu ser mãe. Mas 

não o contrário.   

Eu nunca tive, não tenho nenhuma lembrança de ter tido algum problema em 

todas as minhas funções de gestão, nunca tive, já fui desrespeitada por outras coisas, 

mas não por isso. Às vezes eu penso que talvez a própria mulher se sinta diferente por 

ela ser mulher. Talvez seja o primeiro fator de tratamentos diferentes.  Porque para 

mim foi tudo muito natural. (Ettiène). 

Algo que pudemos notar é que, em várias das falas das educadoras, elas 

contam que brincavam de ser professoras, como Ettiène relata. E para elas isso tem a 

ver com o fato de elas gostarem desde criança da ideia. O que problematizamos aqui 

é que esse gostar não é nato, não vem delas. Se elas brincavam e percebiam essa 

hierarquia, inclusive como Ettiène conta, é porque na escola existiam mulheres 

nessas posições. Havia modelos a serem seguidos. Historicamente na educação 

brasileira essa profissão foi hegemonicamente ocupada por mulheres. O que isso 

significa? Significa que a escolha da profissão não é apenas uma questão de 

dimensão subjetiva, ela é carregada por produções discursivas sociais, daí a 

importância de identificar como elas se percebem como mulheres e como tais 

concepções dialogam com a docência e se elas se perceberam dentro de um 

movimento patriarcal que de certo modo, as direcionaram para essa escolha. 

 No excerto: Eu acho que isso facilitou eu ser mãe. Mas não o contrário, 

quando Ettiène fala isso, ela está dizendo que ser professora a ajudou a exercer o 

papel de mãe, mas não que ela escolheu essa profissão para poder ser mãe. Veja, não 

havia (talvez ainda não haja) profissões que ajudassem (ou ajudem) a mulher a 

também exercer o papel de mãe – o de professora ajudava, mesmo porque esses 

papéis estavam intimamente associados (o de ser professora e ser mãe), porque a 

mulher é quem cuida – “ser mãe é ser cuidadora principal do filho, diferente do pai”. 

A profissão foi facilitadora pela disponibilidade de horários. E com isso percebemos 

que as histórias de muitas professoras têm sido construídas, também, no espaço 

privado, no doméstico, lugar que por muito foi considerado como pouco politizado, 

embora quando falamos em profissão isso nos remete a uma esfera pública. No caso 
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das professoras, a profissão aproximava em grande medida a esfera pública da 

privada. 

Pudemos identificar que Ettiène não se reconhece dentro de um movimento 

patriarcal quando ela diz, por exemplo, que a própria mulher se sinta diferente por ela 

ser mulher. Talvez seja o primeiro fator de tratamentos diferentes.  Porque para mim 

foi tudo muito natural. Ela diz nunca ter sofrido preconceitos por ser mulher e, com essa 

fala, entendemos que ela acredite que o preconceito existente contra mulheres parte 

delas mesmas.  

Vemos assim que a narrativa de si potencializa estranhamentos no que tange à 

questão de gênero perpassando as vidas: nas narrativas de nossas colaboradoras, 

notamos que algumas se dão conta durante suas falas de viverem em uma sociedade 

patriarcal, já outras, naturalizam determinados aspectos vividos que reforçam o 

movimento patriarcal por meio de suas narrativas. E o encontro dos eus permitiu esse 

movimento. 

 

 

 

 

* 
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Cerramos as nossas bocas e as nossas 

almas. Por acaso temos direito à palavra? 

E por mais que a tivéssemos, de que 

valeria? Voz de mulher serve para embalar 

as crianças ao anoitecer. Palavra de 

mulher não merece crédito. Aqui no sul, os 

jovens iniciados aprendem a lição: confiar 

numa mulher é vender a tua alma. Mulher 

tem língua comprida, de serpente. Mulher 

deve ouvir, cumprir, obedecer. 

Paulina Chiziane, Niketche, 2002 

 

 

28 de dezembro de 2020. Um modo de fazer perguntas  

Esta escrita é composta por uma mulher. Não. Não apenas uma: dez – Heloisa, 

Maria Tereza, Clélia, Regina Buriasco, Regina Pavanello, Ettiène, Neuza, Célia, Márcia 

e eu. Ou eu diria muito mais do que dez, já que somos tantas em cada uma. E ainda têm 

aquelas que dialogam teorias conosco. O que é ser mulher? Qual a função e o papel do 

gênero? Qual o significado do uso desse termo não apenas para os movimentos 

feministas, mas para a produção de conhecimento? Depois de mais de 30 anos da 

publicação do texto de Joan Scott, esse conceito é revisitado em muitos estudos de 

gênero. Sustento ser o gênero uma categoria de análise capaz de desestabilizar o que é 

ser homem ou ser mulher (principalmente quando percebido não como uma categoria 

primária, secundarizando categorias de raça ou classe – por exemplo –, mas como 

categoria junto a ela produzida, como nos diz Maria Lugones718). 

 A proposta de Joan Scott busca superar uma reversão de pólos, já que o que 

propõe – ao sugerir que se trabalhe com gênero e não apenas com mulheres como 

categoria de análise – é exatamente que se caminhe para observar as "relações" entre 

homens e mulheres, ao invés de se tentar construir um novo gueto sexual. Ao tomarmos 

gênero como um conceito principal para a construção dessa análise e ao destacarmos 

seu caráter social e construído, a nossa intenção é a de problematizar a posição da 

mulher em sociedade ou, mais do que isso, problematizar o ser mulher. 

Assim, o gênero como categoria de análise é tomado como pergunta (ou um 

formulador de perguntas) que permite colocar em questão os sujeitos – como sujeitos da 

 
718 LUGONES (2014). 
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cultura, como sujeitos sociais, como sujeitos históricos, como sujeitos políticos e como 

sujeitos de direitos719. Essas intenções ou movimentos, contudo, ainda não nos 

deslocam completamente da criação de sujeitos universais e, assim, esse uso do gênero 

como categoria de análise é aqui submetido a uma virada decolonial. No marco da 

decolonialidade, o desfazimento da binariedade humanos/não-humanos se torna 

essencial e corpo, sexo, gênero e raça são categorias fundamentais para realizar esse 

procedimento e para, inclusive, ler como atribuímos sentido a homem e mulher não 

apenas dentro do sistema sexo/gênero, mas em um sistema de decolonialidade que 

articula os três marcadores para dar diferentes sentidos aos corpos que categoriza720. 

Joan Scott721 toma o gênero como uma categoria de análise histórica: não uma 

resposta, mas um modo de fazer perguntas. Ele é, para autora, fazer perguntas históricas 

e um convite a se pensar criticamente como corpos sexuados são produzidos, 

implantados, modificados e, também, como sobrevivem722. Não são regras estabelecidas 

de como se analisar um discurso, mas de como fazer perguntas. Quando Joan Scott nos 

diz que o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas “diferenças 

percebidas entre os sexos”723, essa diferença não é aquela oposição binária (e não 

desejamos reforçar essa estrutura linear de formação dos sujeitos) de homem/mulher, 

mas a associação corpo-sexo-gênero-orientação sexual, levando em conta o conteúdo 

histórico da construção dos corpos sexuados. Usar o gênero como categoria de análise é 

compreender que este funciona como um desestabilizador de conceitos como mulher, 

homem, sexo e mesmo corpo. Adotar uma posição essencialista ou firmada no sexo 

como categoria fixa não se alinharia com o que nos propomos quando falamos em 

gênero como categoria de análise. Gênero seria um conceito, uma categoria de análise, 

submetido, portanto, à reconstrução, discussão, problematização. Encontramo-nos aqui, 

contudo, com uma limitação: nada disso bastará se, falando de conceitos historicamente 

inscritos, não articularmos a duas categorias fundamentais dos estudos decoloniais: a 

raça e a classe. É ao desenrolar deste limite que me dedicarei (outro dia).  

* 

 

 

 
719 SCOTT (1995). 
720 LUGONES (2014). 
721 SCOTT (1995). 
722 SCOTT (2010). 
723 SCOTT (1995, p.86). 
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E não sou uma mulher? Eu pari treze filhos 

e vi a maioria deles ser vendida para a 

escravidão, e quando eu clamei com a 

minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus 

me ouviu! E não sou uma mulher? 

Sojourner Truth724 

 

 

 
02 de janeiro de 2021. Ser mulher: uma categoria única?  

Alguns conceitos me foram muito caros para a escrita deste trabalho, e Heloisa e 

eu consideramos de suma importância contá-los. Primeiro, precisamos responder esta 

pergunta: de quais mulheres estamos falando? Conforme nos diz María Lugones, a 

modernidade organiza o mundo ontologicamente em termos de categorias homogêneas, 

atômicas, separáveis725. Deixo claro que abandonamos a ideia da mulher universal vista 

sob um sistema único de opressão. É por essa razão que usar o gênero como categoria 

de análise em um trabalho brasileiro e latino-americano precisa usar o gênero como 

categoria de análise histórica (decolonial): mais do que falar de interseccionalidade de 

raça, classe e gênero, de analisar como essas categorias de opressão criam experiências 

diferentes, trata-se de analisar de que maneira essas categorias juntas são, ao mesmo 

tempo, causa e efeito na criação dos conceitos umas das outras726. Não nos referimos 

aqui a categoria mulher de modo universal, tendo em vista que as nossas colaboradoras 

são mulheres brancas e de classe média. A maioria delas teve uma condição muito 

favorável para dar continuidade à sua formação e, de certa forma, foram privilegiadas. 

As mulheres que entrevistamos estão na condição de Outro (sujeito) por serem 

mulheres. Mas notemos, por exemplo, que mulheres pretas, ou mulheres da comunidade 

LGBTQIA+, estão na condição de Outro por um sistema de opressão em 

interceccionalidade que é patriarcal, racista e capitalista (AKOTIRENE, 2020), e o 

feminismo, por muitos anos, não levou em conta categoria de mulheres e de suas lutas e 

reivindicações. Por essa razão, retomamos esses conceitos da pós-modernidade porque 

 
724 Parte do discurso proferido como uma intervenção na Women’s Rights Convention em Akron, Ohio, 

Estados Unidos, em 1851. Em uma reunião de clérigos onde se discutiam os direitos da mulher, Sojourner 

levantou-se para falar após ouvir de pastores presentes que mulheres não deveriam ter os mesmos direitos 

que os homens, porque seriam frágeis, intelectualmente débeis, porque Jesus foi um homem e não uma 

mulher e porque, por fim, a primeira mulher fora uma pecadora. 
725 LUGONES (2014, p. 935). 
726 ESPINOSA-MIÑOSO (2014) 
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não podemos deixar de frisar aqui a quais categorias de ser mulher nos referimos. Ao 

longo desta escrita, esperamos elucidar novamente essas questões a partir das falas das 

professoras aqui entrevistadas.  

 

 

 

* 
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Atrás de nós, encontra-se o sistema 

patriarcal; a casa privada, com sua 

nulidade, sua imoralidade, sua hipocrisia, 

seu servilismo. Diante de nós está o mundo 

público, o sistema profissional, com sua 

possessividade, seu ciúme, sua 

belicosidade, sua ganância. O primeiro nos 

cala como escravas em um harém; o outro 

nos força a girar, como lagartas, da cabeça 

à cauda, dando voltas e voltas na amoreira, 

a árvore sagrada, da propriedade. É uma 

escolha de males. Cada um deles é ruim.  

Virginia Woolf, Three Guineas 

 

 

03 de janeiro de 2021. Algumas preocupações 

Em uma seção anterior, no 16 de dezembro de  2020727, falei sobre alguns dados 

históricos sobre a feminização da profissão docente. Heloisa e eu consideramos 

importante retomar e acrescentar algumas informações para procedermos a análise das 

narrativas das educadoras matemáticas. No século XX, o caráter feminino do magistério 

primário se intensificou a tal ponto que, no final da década de 20 e início dos anos 30, a 

maioria já era essencialmente feminina. O Censo Demográfico de 1920 indicava que 

72,5% do professorado do ensino público primário brasileiro era composto por 

mulheres e, no total de docentes, sem distinção de graus de ensino, elas somavam 

65%728. Desde o século XIX, conforme observamos na história, pouco a pouco os 

homens abandonam as salas de aula nos cursos primários, e as escolas normais formam 

mais e mais mulheres. Essa característica mantém-se por todo o século XX, estimulada, 

sobretudo, pelas intensas transformações econômicas, demográficas, sociais, culturais e 

políticas por que passa o país e que acabam por determinar uma grande participação 

feminina no mercado de trabalho. Nesse período, nota-se não só a propensão de as 

mulheres se dirigirem ao ensino primário, tendo-o como mercado de trabalho, mas 

também a ampliação da presença feminina em outros níveis e modalidades de ensino. 

 
727 Página 284. 
728 DEMARTINI; ANTUNES (1993). 
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No final do século passado, o caráter fundamentalmente feminino da Educação Básica 

já estava mais que configurado729. 

 

Grupo de alunos e professoras em 1930.  

Fonte: Arquivo Fotográfico da Companhia de Moçambique. 

 

No entanto, a incorporação do conceito de gênero na análise da feminização do 

magistério brasileiro é um fenômeno bem mais recente. Até 1980, o tema das relações 

de gênero foi pouco explorado pelos estudos sobre Educação no Brasil730. Essa reflexão 

é escassa na maioria das pesquisas em Educação (Matemática) e muitas pesquisas ainda 

veem a docência como uma esfera perpassada quase exclusivamente por diferenças de 

classe, desconsiderando dimensões como o gênero ou a raça, por exemplo731. Que 

contribuição o conceito de gênero pode oferecer, de modo que se veja a docência para 

além da presença do sexo feminino (ou ausência do sexo masculino)? Tendo em vista 

que, analisar sob essa perspectiva, naturalmente, nos encaminharia para o binarismo 

(que não desejamos reforçar aqui).  

 
729 VIANNA (2001/02). 
730 BRUSCHINI; AMADO (1988). 
731 ROSEMBERG (2001). 
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Retomo àquela pergunta feita no início desta seção: Que ideia de feminino a 

Educação Matemática ajudou a construir ou desconstruir? Desejamos olhar para o 

magistério como produção de uma ideia de feminino, e explorar essas questões traz a 

figura da mulher para o primeiro plano, entrelaçando a aspectos políticos, financeiros, 

sociais, históricos, entre outros. Reforçamos que a nossa análise não será demarcada no 

contraponto homem/mulher. O saber que se produz sobre as diferenças sexuais e 

corporais, bem como sobre o lugar das mulheres na divisão sexual do trabalho, 

caracteriza-se pela sua variabilidade e natureza política732. 

Para o desenvolvimento das análises das narrativas, apresentarei nos fragmentos 

de diário que seguem alguns excertos das falas das educadoras matemáticas e, a partir 

delas e com elas, dialogaremos com possíveis respostas e inventaremos algumas 

compreensões. Optei por utilizar, nos dias que seguem, trechos das narrativas das 

professoras grafados em itálico. 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 
 

732 SCOTT (1995). 
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O próprio sujeito das mulheres não é mais 

compreendido em termos estáveis e 

permanentes. 

 Judith Butler 

 

04 de janeiro de 2021. A secundarização: aspectos políticos 

Questões políticas relacionadas à formação de professoras/as nos chamaram a 

atenção na narrativa de Regina Pavanello. Nos atentamos a isso porque existe um 

ideário de que a profissão é secundária exatamente pela presença majoritária de 

mulheres. Conforme nos diz, Demartini e Antunes733, eram os baixos salários existentes 

que afastavam os homens dessa profissão, uma vez que, para eles, havia outras 

oportunidades e melhores perspectivas de trabalho. Uma dessas implicações diz respeito 

ao fato de que encontramos mais homens exatamente nos níveis e modalidades de 

ensino que ainda oferecem maior remuneração e usufruem mais prestígio. Podemos 

observar essa situação na narrativa da professora Regina Pavanello e da professora 

Maria Tereza: 

 

 Os colégios que eu frequentei em toda a minha escolarização, exceto quando fiz 

o Científico, eram somente de mulheres. Havia professores homens, mas só no Ginásio 

e, em geral, professor de matemática. No primário, não. Eu tive professora de 

matemática também, mas havia mais professores homens de matemática. Nos anos que 

eu vivi, mais do que qualquer coisa, a profissão da mulher era ser professora. Era uma 

profissão possível. Não era infrequente você ter homens dedicados ao magistério, mas 

não nos anos iniciais. (Maria Tereza Carneiro Soares). 

 

E a gente está vendo uma feminização do magistério, que fala de toda essa 

questão que está por trás de ser mulher. É engraçado que quando eu comecei a 

trabalhar era mais ou menos equilibrado entre homens e mulheres, como professores e 

tudo mais.  Os alunos tinham modelos, sabe? No primário sempre foi mais mulheres do 

que homens, obviamente. Havia homens, mas já era mais raro, talvez em cargos de 

diretoria. Mas com essa história da diminuição do ganho do professor que eu te contei, 

o que aconteceu, a profissão se tornou cada vez mais feminina, certo? Secundária [...]. 

Até o último ano que eu dei aula em sala de aula nós tínhamos colegas homens, mas 

aos poucos a profissão já não era mais interessante para o chefe de família, porque era 

 
733 DEMARTINI; ANTUNES (1993). 
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mais comum que os homens fossem chefes de família. Então, eles acham que a mulher 

não é chefe da família, porque, supostamente, já tem um homem que é. Assim, a mulher 

pode ganhar menos, mas o homem não pode, porque ele precisa de salários maiores, já 

que ele é o meio de sustento da família. E tudo bem se uma professora ganhar 

pouquíssimo, porque, veja, ela tem marido734 [risos]. É absurdo. Só que tem muita 

mulher hoje e tinha muita mulher antigamente que era chefe de família!  Entende? 

Então, a coisa ficou meio complicada. (Regina Pavanello). 

 

“Professora não é mal paga, é malcasada”. Essa frase dita por Paulo Maluf, 

lembrada pela professora Regina Pavanello durante a entrevista, sintetiza algumas 

concepções construídas de que a professora não precisa ganhar bem, tendo em vista que 

ela não seria a chefe de família. A secundarização da profissão docente não deve ser 

resumida ao incremento da proporção de mulheres no corpo estudantil, docente ou 

profissional. Antes disso, deve ser lida desde a perspectiva de gênero, quer dizer, como 

fruto de modelos que configuram a forma de ser e fazer de homens e mulheres em 

sociedade e que foram construídos socialmente. Em síntese, precisa ser entendido como 

decorrência de um processo histórico que nutriu e ainda nutre a construção das 

diferenças sociais entre o masculino e o feminino.  

O resultado disso é por conhecido e expressa, em diferentes países, situações 

como a infrarrepresentação das mulheres em postos decisórios ou a precarização dos 

salários em níveis de ensino mais feminizados. Não é possível afirmar, portanto, que a 

presença feminina reforçou a imagem da docência enquanto uma profissão 

“secundária”, mas sim as representações do feminino socialmente – que indicam ser 

aceitável a mulher ganhar menos – e a desvalorização da profissão, que afastou os 

homens da docência, porque pelos baixos salários, como nos diz Regina, ela já não era 

mais interessante para os chefes e família (os homens). A professora Maria Tereza nos 

conta uma realidade que foi vivida por muitas pessoas: ter somente professoras 

mulheres ao longo dos anos iniciais e professores homens conforme o nível de ensino 

aumenta e, em geral, professores de matemática. Nos diz, ainda, sobre o que era 

possível para uma mulher em sua época: ser professora. Sobre este último assunto, 

dialogo com mais cuidado outro dia. 

 

O que aconteceu na nossa vida profissional é que deram muito mais trabalho 

do que a gente podia aguentar [...]. Então, veja, quando eu estava na escola, os 

 
734 Neste momento Regina está fazendo uma referência a uma frase dita pelo Paulo Maluf, quando ele era 

governador de São Paulo, em relação às professoras, quando ele disse que o problema das professoras era 

o de serem malcasadas. 
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professores estaduais tinham obrigação de ministrar no mínimo 12 e no máximo 24 

horas-aula por semana. Assim, tinha tempo de corrigir um monte de coisa, preparar 

aula e tudo mais. Quando eu comecei a dar aula já tinha passado para 16 (o mínimo) e 

32 (o máximo). Mais adiante, quando eu já estava no final. na ditadura, o Paulo 

Maluf735 deixou em 20 e 44. O que é um absurdo. Ministrar 40 ou 44 horas-aula por 

semana o professor não tem o tempo para mais nada, a não ser o de preparar aula. E 

isso não é uma coisa boa, é um aspecto político. Tinha uma professora que trabalhava 

comigo e ela dizia assim: “Regina, para dar 40 aulas, eu dou duas aulas por semana 

para cada turma. Para dar 40 aulas eu preciso ter 20 turmas. Se as turmas são de 40 

alunos e eu for fazer uma prova para todo mundo por mês, são 700 provas que eu 

tenho que corrigir”. E foi aí que começaram as provinhas de “marcar x”. Pronto! 

Difícil, não dá. É uma coisa chocante [...]. 

Quando se ingressava no que seria o Ginásio, não tinha vaga para todo mundo. 

E não haveria professor para todos. Então, tínhamos que fazer o Exame de Admissão. 

Nas salas de aula trabalhava-se com uma quantidade muito reduzida de alunos. E 

quando o Exame de Admissão foi retirado, permitiu que todos entrassem.  E a escola 

onde eu dava aula, uma das últimas... Acho que foi a terceira, eu dei aula em quatro 

escolas. A terceira em que eu dei aula foi justamente nessa época da abertura. Era 

uma escola primária, um grupo escolar, e o que aconteceu, das 7h às 11h, tinha aulas 

com os alunos menores, primeiro e segundo ano. Das 11h às 16h era com o pessoal de 

terceiro, quarto, quinto e de sexto ano. Tinha das 16h às 19h e das 19h às 23h, a 

escola funcionava em quatro períodos. Mas o tempo de aula e o número de aulas 

foram diminuídos, e ainda tiraram o sábado. Então, tinha algo muito mais restrito, de 

segunda a sexta e com poucos horários de aula. E ministrar as cinco aulas no dia já 

era muito complicado, ainda mais sem tantos professores, porque, veja, já não tinha 

professores antes, e como foram abertas muitas escolas, havia menos ainda.  

O que havia nas escolas ministrando as aulas eram alguns alunos que estavam 

fazendo ainda a graduação, tinha muita gente que era da Física, da Química, da 

Biologia que ia dar aulas de matemática. Então, houve uma mudança muito grande e 

muito repentina. Isso tinha que ter acontecido paulatinamente [...]Minha mãe e minha 

tia ganhavam bem como professoras. Mas eu vejo que o meu poder aquisitivo foi 

caindo e caindo como professora, e o que eu recebo depois de 25 anos com 

aposentadoria, eu olho e me pergunto, como? Não está certo. E é essa complicação 

toda que foi causando todos esses problemas, porque diminuiu o salário dos 

professores e a escolas já não eram tão bem construídas, e tudo isso dificulta a 

educação. Tem coisas que parecem ser pequenas, mas juntando tudo, ficam gigantes. 

A escola antiga não era tão boa por conta do espaço, mas havia mais tempo de 

trabalho, mais tempo estudo, mais possibilidades de fazer um trabalho diferenciado, 

havia menos alunos por turma, coisa que hoje é difícil. (Regina Pavanello). 

 

Zeila Dematini e Fátima Antunes736 nos dizem que a opção do Estado pela 

expansão do ensino primário em meados do século XX dá-se mediante o prejuízo das 

condições do trabalho docente: a oficialização do magistério leigo; a redução da duração 

do curso primário para dois anos; a facilitação dos cursos normais de formação docente; 

 
735 Paulo Salim Maluf é um político, engenheiro e empresário brasileiro e governou o Estado de São 

Paulo de 1979 a 1982. 
736 DEMARTINI; ANTUNES (1993). 
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a implantação do regime de funcionamento da escola em três ou quatro turnos; a 

construção de unidades escolares precárias e sem as mínimas condições para a atividade 

docente. Dificuldades semelhantes assolam o magistério após a ampliação desenfreada 

dos ginásios no final da década de 1960, conforme nos conta Regina, quando o Exame 

de Admissão foi retirado. 

 

Ao final de 1959, foi criada uma escola estadual, de nível secundário, chamada 

Escola Normal Regional “Santo Agostinho”, equivalente a um curso ginasial, mas 

acrescido de mais um ano destinado à formação emergencial de professoras para o 

curso primário, pois a maioria das professoras que ministravam aulas eram leigas. 

(Neuza Bertoni Pinto). 

 

A ampliação do ensino secundário foi feita à custa da contratação de professores 

e professoras, na sua maioria a título precário, sem concurso e remunerados com verbas 

extraordinárias. Essas sempre foram exíguas se comparadas com o enorme crescimento 

do número de ginásios e dependiam da aprovação de dotações extras, sujeitas às 

contingências da política financeira do governo, o que fazia com que os salários dos/as 

docentes sofressem atrasos constantes, conforme nos disse Marília Sposito737. 

 

Na época em que eu fiz o Ginásio, que seria o Ensino Fundamental, eu estudava 

numa escola de freiras. E depois, quando eu resolvi que queria fazer Matemática, eu fui 

fazer o Científico na escola do estado. Mas você tem que ver que nessa época havia 

pouca gente que se formava no Ensino Superior e nem sempre existiam professores 

formados em licenciatura. O meu professor de Matemática do Ensino Médio era um 

engenheiro que havia feito concurso para ser professor da escola. Então, quando eu 

estava na escola, no Ensino Fundamental, vamos dizer assim, a professora dos três 

primeiros anos era uma professora que não havia cursado o curso superior, ela tinha o 

curso Normal738 só. E naquela época, como era muito raro professor formado, havia 

um Programa do governo739 e acontecia assim: quem fazia Normal naquele tempo, eles 

participavam dessa campanha chamada Cades740, e quem participava tinha direito de 

dar aula no que seria o Ensino Fundamental II hoje. Então, era uma alternativa para a 

formação de professores. E nos três primeiros anos do meu primário quem me deu aula 

era uma professora freira, mas que era professora normalista, e no último ano (quarto 

 
737 SPOSITO (1984). 
738 O Curso Normal criado em 1835 tinha o objetivo de formar professores para atuarem no magistério de 

ensino primário e era oferecido em cursos públicos de nível secundário (hoje Ensino Médio). 
739 Lançado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). 
740 A Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário objetivava a criação de um novo 

modelo de professor Secundário no período de sua vigência entre 1950 e até o início de 1970. Para saber 

mais sobre, ver: MIRANDA, Bruna Camila Both. A Cades e um novo modelo de professor secundário 

nas décadas de 1950 e 1960. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências 

e Ciências Exatas, 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/180981>. 

http://hdl.handle.net/11449/180981
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ano), foi um professor que tinha feito Cades, que no ano anterior ele tinha dado aula de 

História e no quarto ano ele foi dar aula para mim de Matemática. 

 E foi aí que eu decidi que eu ia ser professora de matemática, porque aquele 

professor não conseguia se explicar e as pessoas não conseguiam entender, porque eu 

acho que nem ele entendia tanto de Matemática assim. Eu me lembro que muitas vezes 

eu tinha que tentar descobrir como era o conteúdo para eu tentar explicar para os 

outros (Regina Maria Pavanello).  

 

Cláudia Vianna741 nos diz que, atualmente, o contínuo processo de arroxo 

salarial e as precárias condições de trabalho – que caracterizam igualmente tantas outras 

ocupações femininas – são características ainda muito presentes na docência e retratam 

um quadro de desencanto muitas vezes encarado como irreversível por professores/as. 

Soma-se a elas a estratificação sexual, geradora de guetos sexuais na carreira docente742. 

As mulheres são maioria na Educação Básica e exercem atividades bem definidas na 

carreira. A Educação Infantil arregimenta mais de 90% das educadoras, enquanto no 

Ensino Superior as mulheres ainda são uma minoria, em especial nas carreiras tidas 

como masculinas. Mesmo com a feminização da docência, os homens ainda ocupam as 

funções de maior prestígio social e recebem os salários mais altos. Em 1997, uma 

professora, de 1a a 4a série do Ensino Fundamental – função que abrange maioria 

absoluta de mulheres – recebia, em média, um salário mensal líquido de cerca de R$ 

425,60, enquanto o rendimento médio docente no Ensino Médio (com quase 40% de 

homens) era de R$ 700,19 mensais743. 

Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação –

CNTE – constata a grande diferença salarial entre os distintos níveis da Educação 

Básica. Enquanto 17,4% das professoras da pré-escola à 4a série recebiam menos de R$ 

299,00, apenas 7,1% dos docentes do Ensino Médio (com maior número de homens) 

viam-se na mesma condição (CODO, 1998). É observando por essa perspectiva que a 

utilização do gênero como categoria análise ganha enorme utilidade para a compreensão 

da divisão/segregação sexual do trabalho contida na feminização da docência e, 

também, para a compreensão dessa ideia de feminino produzida por esse espaço. 

 

 

 
741 VIANNA (1998). 
742 ROSEMBERG; AMADO (1992). 
743 VIANNA (1998). 
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* 

 

 

Não acredito que existam qualidades, 

valores, modos de vida especificamente 

femininos: seria admitir a existência de 

uma natureza feminina, quer dizer, aderir a 

um mito inventado pelos homens para 

prender as mulheres na sua condição de 

oprimidas. Não se trata para a mulher de 

se afirmar como mulher, mas de tornarem-

se seres humanos na sua integridade. 

(Simone de Beauvoir). 

 

 

06 de janeiro de 2021. Ser professora: missão, vocação, extensão do 
lar 

Ser mãe, esposa e dona de casa era considerado o destino das mulheres. Hoje 

essa ideia ainda é reforçada pelo machismo e muito utilizada como justificativas para a 

violência contra a mulher. Como nos diz Carla Bassanezi, na ideologia dos anos de 

1950, maternidade, casamento e dedicação ao lar faziam parte da essência feminina; 

sem possibilidades de contestação744. A vocação prioritária para a maternidade e a vida 

doméstica seriam marcas de feminilidade, enquanto a iniciativa na vida pública, a 

participação no mercado de trabalho, a força e o espírito de aventura definiriam marcas 

da masculinidade. Na década de 1950 cresceu a participação feminina no mercado de 

trabalho745. Surgiram, então, mais oportunidades de emprego em profissões como as de 

enfermeira, professora, assistente social, vendedora etc. que exigiam das mulheres certa 

qualificação. Essa tendência exigiu maior escolaridade feminina e provocou muitas 

mudanças no status social das mulheres746. 

 

 
744 BASSANEZI (2000). 
745 BASSANEZI (2000). 
746 BASSANEZI (2000). 
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Professoras nos anos 50. 

Fonte: Caetano de Campo, publicação de memorias: 1957 a 1968747. 

 

Embora algumas mulheres tenham tido a oportunidade de ingressar no mercado 

de trabalho, havia preconceitos que as cercavam. Como as mulheres ainda eram vistas 

prioritariamente como donas de casa e mães, a ideia da incompatibilidade entre 

casamento e vida profissional tinha grande força no imaginário social748. Um dos 

principais argumentos dos que viam com ressalvas o trabalho feminino era o de que, 

trabalhando, a mulher deixaria de lado seus afazeres domésticos e suas atenções e 

cuidados para o marido: ameaças não só a organização doméstica como também à 

estabilidade do matrimônio. As revistas femininas da época fizeram eco a essas 

preocupações, aconselhando as mulheres que trabalhassem a manter sua feminilidade e 

privilégios do sexo feminino – respeito, proteção e sustento garantidos pelos homens. 

 À época, “trabalhos manuais” era considerada uma matéria tão importante 

quanto a matemática, quanto a língua portuguesa, quando a psicologia... Então, muitas 

das matérias que a gente estudava dentro do programa eram relacionadas com a vida 

da criança, com atividades do lar, com o papel da mãe. Os papéis de professora e mãe 

pareciam estar atrelados. Preparava-se para além do magistério, para o papel de mãe, 

a função de professora se misturava com a de mãe. Por exemplo, como atividades nós 

fazíamos enxovais de bebê, fazíamos xales, roupinhas, tapetes, sacolas, ponto cruz, 

bordados dos mais variados, costura inglesa, francesa, tudo à mão, era uma coisa bem 

refinada. (Neuza Bertoni Pinto). 

  

 
747 Disponível em: <https://ieccmemorias.wordpress.com/2014/09/24/fotos-de-alguns-professores-da-

escola-normal-da-capital-que-nem-todos-viram/1955-professoras-anos-50-a/>. 
748 BASSANEZI (2000). 
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Considerado mais próximo da função de mãe, o magistério era o curso mais 

procurado por mulheres, o que não significa dizer que todas as estudantes fossem 

exercer a profissão ao se formarem, pois muitas contentavam-se com o prestígio do 

diploma e a chamada “cultura geral” adquirida na Escola Normal, conforme nos conta a 

professora Neuza. A educação com vistas a um futuro profissional e, consequentemente, 

o investimento em uma carreira, era bem menos valorizada para as mulheres do que 

para os homens devida à distinção social feita entre papéis e capacidades. No que diz 

respeito aos atravessamentos de gênero na narrativa da professora Neuza, observamos 

os papéis de mães e professoras serem homogeneizados, em que se estudavam 

disciplinas tanto para ser professora, quanto para ser mãe. A educação, 

tradicionalmente, mesmo quando ofertada às mulheres, revertia em benefício do 

homem, por meio da preparação da mulher para o exercício de seus papéis sociais, na 

esfera doméstica como filhas, esposas e mães submissas.  

[...] Então, em relação ao papel da mulher, ali nós estávamos nessa condição de 

nos formar professoras, casar, ter filhos, até aprendi muitas coisas de puericultura749, 

essa questão de cuidar de criança, isso era bem comum.  O curso oferecia uma base 

teórico-prática que servia tanto para desenvolver o conhecimento da alfabetização nos 

anos iniciais, o conhecimento do programa daquelas matérias que havia nos anos 

iniciais, como também de uma formação para o lar, para ser mãe. Tínhamos aulas, 

também, de economia doméstica, com uma série de conhecimentos que depois tinha 

mais a ver com administração da casa do que com o ensino primário, propriamente. A 

profissão ficava muito próxima do papel de ser mãe, por isso que há certa mistura de 

papéis atribuídos à professora e a mãe. Era muito associado. A profissão de professora 

era associada a você ser mãe, ao cuidado com as crianças. Com essa questão do papel 

da mulher, era criada uma idealização com a figura de missionária, entendeu? Como 

se você fosse uma pessoa altruísta, missionária e desinteressada pelo salário, em 

ganhar dinheiro. Era como se fosse uma vocação. O papel da professora era como um 

sacerdócio. (Neuza Bertoni Pinto). 

É à medida que cresce o seu acesso à escola que se amplia a oferta de 

escolarização e a formação para o exercício do cargo de professora se constitui como 

uma necessidade social. As relações entre homens e mulheres ganham novos 

significados, as representações sociais são utilizadas como forma de modificar e 

legitimar os simbolismos. A representação de função maternal da mulher, de cuidado 

para com os próprios filhos foi sendo apropriada para a legitimação do cuidado para 

 
749 Ciência que reúne todas as noções (fisiologia, higiene, sociologia) suscetíveis de favorecer o 

desenvolvimento físico e psíquico das crianças, desde o período da gestação até a puberdade. 
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com o filho dos outros, construindo-se a ideia de “vocação” da mulher para o 

magistério, produzindo, assim, essa ideia de feminino associada à profissão professora. 

A educação feminina era voltada em transformá-las em esposas “perfeitas” e 

mães cheias de valores e princípios, consistindo-se em uma formação para o lar, para 

ser mãe, conforme nos conta a professora Neuza. Essa forma de ensino não esteve 

voltada para a emancipação feminina e em desenvolver seu intelecto. Cláudia Torres e 

Marluse Santos750 nos dizem que durante muitos anos as mulheres, além de estarem em 

um segundo plano para a sociedade, aprenderam a conformar-se e não ultrapassar as 

fronteiras do lar, a se manterem afastadas das questões do saber intelectual e do direito 

de exercerem trabalho remunerado. A apreensão do conhecimento por parte da mulher 

não era interessante para a sociedade, dada a estreita ligação entre o conhecimento e 

poder. Mulheres instruídas não seriam passivas a sua condição de subordinação e 

lutariam por condições iguais a dos homens.  

[...] Eu me lembro de algumas professoras que tive no primário, eram pessoas 

de classe alta, esposas de juiz e promotor da cidade, andavam sempre muito bem-

vestidas. Pareciam ter um status profissional diferenciado. Mudou bastante, de lá para 

cá. Foi nos anos de 1960, seguintes ao ano que eu me formara que foram surgindo e 

intensificando as críticas a essa profissão que ia sofrendo grande desvalorização 

social. E aí é que começamos a perceber o tanto que a mulher era discriminada 

profissionalmente, em relação aos homens. Entretanto, parecia uma formação em que a 

normalista saía segura para dar aula. E a maioria dos alunos que essa professora teria 

contato provavelmente seriam da mesma classe social que ela, classe média, até porque 

a maioria da população morava na zona rural, em grandes fazendas onde existia muita 

oportunidade de emprego nas lavouras de café e cana de açúcar. As classes da zona 

urbana tinham uma programação um pouquinho diferente daquelas da zona urbana 

onde estavam os grupos escolares, escolas consideradas de excelência, onde tudo 

parecia funcionar como um relógio, onde as professoras tinham um status profissional 

de muito respeito. Não existiam essas coisas de aluno desrespeitar professores, o aluno 

era imbuído de sua condição de aluno, de estar investindo no seu futuro profissional e 

ter uma vida melhor que a dos pais, que não tiveram a mesma oportunidade de 

escolarização. (Neuza Bertoni Pinto).  

 

Aqui é importante salientarmos isso que diz a professora Neuza de que as 

primeiras mulheres inclusas no processo educacional foram as da elite, filhas dos 

grandes fazendeiros e posteriormente pertencentes às famílias burguesas. As meninas 

das classes sociais mais baixas só foram inseridas nas intenções de educação, quando 

foi interessante para o país estender a educação para toda a população, devido aos ideais 

 
750 TORRES; SANTOS (2001). 
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de progresso e modernização. As mulheres negras e indígenas, então, só tiveram a 

educação com um atraso maior ainda, atraso este acarretado por triplos preconceitos: de 

etnia, de classe social e de gênero. 

O sentido profissional só foi chegando depois, quando já estávamos exercendo o 

magistério, foi aí que eu me despertei. Eu lembro que quando eu me formei, minha mãe 

assinava aquela revista Vida Doméstica751, se não me engano, ou mais provável na 

revista também assinada por ela, “O Cruzeiro”752, muito popular naqueles tempos. Só 

sei que arranquei uma folha que falava da professora, que ela era uma missionária, 

uma mulher ideal, que estava sempre com o coração repleto de amor para dar para as 

crianças, mas com os bolsos sempre vazios. Essa coisa de idealismo, que a professora 

nunca ficaria rica, ela sempre seria uma pobre e abnegada missionária. Eu era tão 

ingênua que eu guardei aquela folha da revista por muito tempo por achar lindo o que 

nela estava escrito. Não possuo mais esta página, mas me lembro de tê-la retirado da 

revista para guardar, porque achei o texto lindo, maravilhoso. Hoje vejo o quanto a 

profissão estava romantizada. Então, a gente se vestia um pouco desse espírito de 

missionária [risos]. Éramos induzidas a isso eu acho, por trás disso acho que tinha 

toda uma influência religiosa. Só que as professoras na época pareciam ganhar bem. E 

trabalhava-se só meio período, não tinha essa de ficar correndo e fazendo outros 

cursos, trabalhar, estudar. (Neuza Bertoni Pinto). 

 

As páginas das revistas dessa época, muitas delas escrita por homens e 

direcionadas para mulheres, que trataram de “assuntos femininos”, nos levam ao 

encontro das ideias sobre a diferença sexual predominante. Jornal das Moças, Querida, 

Vida Doméstica, Feminina, A Cigarra, Você, as seções para mulher de O Cruzeiro 

traziam imagens femininas e masculinas, o modelo de família – branca, de classe média, 

nuclear, hierárquica, com papéis definidos, regras de comportamentos, opiniões sobre 

sexualidade, casamento, profissões para mulheres, moldes de ser professora, entre 

tantas outras coisas. Essas imagens, mais do que refletir um aparente consenso social 

sobre a moral e os bons costumes, promoviam os valores de classe, raça e gênero 

dominantes na época. As revistas influenciaram ideias de mulheres de classe média de 

seu tempo. A professora Neuza menciona sobre essas revistas dizendo que guardou uma 

página que dizia sobre a professora, que ela era uma missionária, uma mulher ideal, 

 
751 No Rio de Janeiro, em março de 1920, foi instituído esse periódico, “Vida Doméstica”, voltado para a 

mulher e o lar. Essa revista foi fundada pelo jornalista Jesus Gonçalves Fidalgo, repórter fotográfico do 

Jornal do Brasil e da Revista da Semana. O periódico somava-se a outros cujo público-alvo era a mulher, 

tais como a Revista Feminina (1914), o Jornal das Moças (1914) e A Cigarra (1913). Para maiores 

informações, ver: CARDOSO, Elizangela Barbosa. Entre o tradicional e o moderno: os femininos na 

revista Vida Doméstica. Gênero. Niterói, v. 9, n. 2, p. 103-134, 1. sem. 2009. 
752 O Cruzeiro foi uma revista semanal ilustrada brasileira, lançada no Rio de Janeiro, em 10 de novembro 

de 1928, editada pelos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Para maiores informações, ver: 

CAMPOS, Daniela Queiroz. Um fazer imagem: a produção gráfica da revista O Cruzeiro. Diálogos v. 20 

n. 1. 2016. 102-116.  
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que estava sempre com o coração repleto de amor para dar para as crianças, mas com 

os bolsos sempre vazios.  

 

 

Nesse fragmento de uma das páginas da revista Vida Doméstica, do ano 1925, 

percebemos uma história de uma professora que salvou a vida de uma criança que se 

afogava, e chama a mulher de heroína sem, contudo, tomar o espaço do homem. Fala 

sobre o desinteresse da mulher em ser heroica e de sua modéstia e desinteresse pessoal, 

em que a mulher se dignifica sublimando-se. Dentro desse quadro, é possível 

compreender que a mulher, de algum modo, é chamada para o magistério. Essa vocação 

e, mais ainda, uma missão, estaria justificada por uma lógica que se apoiava na 

compreensão social do magistério como função adequada para as mulheres, mães 

espirituais de seus alunos e alunas753. Essa representação de professora fabrica e reforça 

um caráter de doação de si e para desprofissionalizar a atividade docente754. A boa 

professora estaria pouco preocupada com seu salário, já que sua energia seria colocada 

na formação de seus alunos e alunos e essa seria sua missão. Esses constituiriam sua 

família; a escola seria a extensão do seu lar (ou o próprio lar e, como se sabe, as tarefas 

do lar são feitas gratuitamente, apenas por amor. No fragmento seguinte da revista O 

 
753 LOURO (2000). 
754 LOURO (2000). 
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Cruzeiro, edição 43 do ano 1942, fala em suas entrelinhas sobre as profissões que são 

aceitáveis para uma mulher, em razão de seu temperamento natural: 

 

 

O magistério para as mulheres seria considerado uma atividade de entrega e 

doação e exerceriam esta profissão aquelas que tivessem “vocação”. Esse discurso 

vinculando o magistério à maternidade teve tanta força que foi utilizado para justificar, 

também, a saída dos homens das salas de aula e legitimar a entrada das mulheres nas 

escolas. É pertinente retomarmos aqui este trecho da fala professora Neuza: 

 A profissão de professora era associada a você ser mãe, ao cuidado com as 

crianças. Com essa questão do papel da mulher, era criada uma idealização com a 

figura de missionária, entendeu? Como se você fosse uma pessoa altruísta, missionária 

e desinteressada pelo salário, em ganhar dinheiro. Era como se fosse uma vocação. O 

papel da professora era como um sacerdócio. (Neuza Bertoni Pinto). 

Características supostamente femininas passaram a ser pré-requisito para o 

exercício da docência: paciência, minuciosidade, afetividade, doação, características 
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que, por sua vez, se articulam o se à tradição religiosa da atividade docente, reforçando 

e produzindo uma ideia de que a docência deve ser percebida mais como sacerdócio do 

que como uma profissão755. Essa concepção da mulher atuar na área da educação como 

forma de doação ao cumprir sua missão, e em conjunto com outros fatores, contribuiu 

para a desvalorização da profissão docente.  

 [...] E ao chegar à sala de aula, deparei-me com uma turma numerosa noturna 

com quase 50 alunas, não havia rapazes, eram só moças no curso de Pedagogia. E elas 

ficavam me chamando de tia... Parei, fiquei ali olhando para elas e achando graça. 

Nunca tinha ouvido alguém me chamar de tia em sala de aula. Eu disse: “Nossa, mas 

quantas sobrinhas que eu tenho”. E elas ficaram esquisitas me olhando, eu estava 

parada lá sem graça e pareceu-me que não gostaram nem um pouco, umas levantaram 

da aula e depois fiquei sabendo que foram falar com a coordenadora para reclamar da 

professora nova que e que estava destratando as alunas. Contaram que me chamaram 

de tia e eu não gostei e que ironizei. De fato, dei a entender que não era tia delas, pois 

não tinha em minha cabeça essa troca de papéis, de tia com professora. E assim que 

terminaram as duas primeiras aulas, a coordenadora me chamou e disse: “Escuta, 

acontecer isso no primeiro dia de uma aluna reclamar, o que houve?”. Eu falei o que 

havia acontecido e que nunca havia sido chamado de tia em sala de aula. E a 

coordenadora falou: “Ah, mas aqui é desse jeito”. Mas eu disse que se quisessem me 

manter ali, eu iria ser professora, porque acreditava que esse modo de se relacionar 

com a professora, chamando-a de tia estaria infantilizando a profissão. Porque nessa 

época eu já tinha entendido que não deveria aceitar ser chamada de tia. Mas a 

coordenadora insistia dizendo que era o jeito carinhoso delas. Mas eu falei: “Não, isso 

aí está mascarando uma situação. Porque professora não é o mesmo que uma tia que 

passa a mão na cabeça e tudo mais. Não, eu sou professora! Essa é minha profissão”.  

E no outro dia, o dono da instituição mandou me chamar, e eu pensei: “Eu mal 

comecei e vão me mandar embora”.  Já fui preparada. E ele falou: “Olha, eu fiquei 

sabendo de um fato que aconteceu já no primeiro dia e eu gostei muito da sua atitude, 

você quer pegar mais matérias e ser a chefe do Departamento de Educação?”. Olha só. 

Ele que também era pedagogo entendeu que professora não era para ser chamada de 

tia. E nem tinha saído ainda aquele livro do Paulo Freire756: professora sim, tia não757. 

(Neuza Bertoni Pinto).   

 

A canção Normalista, de Benedito Lacerda e David Nassar, gravada por Nélson 

Gonçalves em 1949, diz o seguinte: 

Vestida de azul e branco 

Trazendo um sorriso franco 

Num rostinho encantador 

Minha linda normalista 

Rapidamente conquista 

 
755 LOURO (2000). 
756 Paulo Reglus Neves Freire foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores 

mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia 

crítica. É também o Patrono da Educação Brasileira. 
757 FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho d’gua, 1997. 
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Meu coração sem amor... 

 

O magistério primário já era claramente demarcado como um lugar de mulher e 

os cursos normais representavam, na maioria dos estados brasileiros, a meta mais alta de 

estudos a que uma jovem poderia pretender758. O curso era muito valorizado e de muito 

prestígio para as jovens que se formavam nas Escolas Normais. Ele era visto por muitas 

pessoas como um curso de espera marido.  A mesma canção nos diz em seguida: 

Mas a normalista linda 

Não pode casar ainda 

Só depois que se formar 

Eu estou apaixonado 

O pai da moça é zangado 

E o remédio é esperar 

 

Mas, assim como nos diz Guacira Louro, à medida que o discurso científico 

ganha espaço no terreno pedagógico, as teorias psicológicas e sociológicas dos anos 

1930 e 1940 contribuem para engendrar uma nova representação de ser professora – ela 

agora é mais frequentemente denominada de educadora, que teria esta missão: fornecer 

apoio afetivo, emocional e intelectual à criança759. 

 No final dos anos de 1960 e na década de 1970, o discurso de profissionalismo 

do ensino continua e torna-se ainda mais forte. O Brasil estava vivendo os anos mais 

severos do regime militar, com um forte fechamento político institucional, repressão aos 

movimentos sociais e explícito controle sobre as atividades culturais, educacionais, 

políticas e religiosas. A legislação para o setor educacional tornou-se ainda mais 

minuciosa e extensa: procedimentos e relações de ensino são disciplinados, 

especialmente por meio da burocratização de atividades escolares, edição de livros e de 

manuais para docentes. Essa nova orientação no campo educativo é acompanhada pela 

ênfase no caráter profissional do ensino. Há uma tendência pela substituição da 

professora como mãe espiritual por uma nova figura: a de profissional do ensino. Essa 

noção de profissionalização foi muito importante, não somente para o professorado em 

geral, mas para as mulheres de maneira específica760. 

 É possível admitir que esse novo discurso representa um contra-argumento em 

relação à concepção do magistério como uma extensão das atividades maternais, de 

cuidado, de apoio emocional etc. Agora se estava acenando para um conjunto de saberes 

 
758 LOURO (2000). 
759 LOURO (2000). 
760 APPLE (1990). 
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de caráter técnico, científico e específico, que delimitaria o campo pedagógico e que, 

por consequência, permitiria àquelas ou àqueles que ali atuavam se perceberem como 

profissionais do ensino. No entanto, também haveria resistência a essa concepção.  

Por um lado, como uma espécie de reafirmação da função afetiva e de sua 

importância central na atividade docente e com certa idealização da profissão (como 

acontece com o sacerdócio), muitas professoras e muitos professores subvertem a 

pretendida programação desejada pelos órgãos administrativos e educacionais, 

modificando atividades programadas e introduzindo características próprias aos 

sistemas de instrução. A partir daí, passaram a usar tia como uma denominação 

substituta à de professora. Essa denominação, além de revestir o espaço escolar de 

características familiares, ainda tornava a representação da professora – como 

usualmente é a tia – alguém que não tem autoridade para decidir sobre a educação das 

crianças, alguém que passa a mão na cabeça, conforme nos diz a professora Neuza, 

infantilizando a profissão. 

 Isso implica diretamente na suposta não necessidade de preparo, e nem de 

condições de trabalho especiais, porque a sala de aula seria como uma extensão do lar. 

Ainda, a pouca atenção das professoras para seus salários – desatenção estimulada por 

décadas de associação do trabalho docente ao sacerdócio e a maternidade – implodia na 

década de 1970. Cada vez mais os salários das mulheres era peça fundamental para a 

sobrevivência familiar. Cada vez mais mulheres tornavam-se chefes de famílias e cada 

vez mais se tornam imperativos os reajustes da remuneração diante da economia do 

país. De certo modo, se afirmava um novo discurso: a concepção de categoria 

profissional, que formava um movimento social organizado de professores e 

professoras. Essas representações de ser professora se constituem de um processo que 

certamente estão envolvidas às questões de poder, porque são construídas na 

dependência do poder e têm efeitos de poder. 

 

 

* 
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Lugar de mulher é o lar [...] a tentativa da 

mulher moderna de viver como um homem 

durante o dia, e como uma mulher durante 

e a noite, é a causa de muitos lares infelizes 

e destroçados. [...]Felizmente, porém, a 

ambição da maioria das mulheres ainda 

continua a ser o casamento e a família. 

Muitas, no entanto, almejam levar uma 

vida dupla: no trabalho e em casa, como 

esposa, a fim de demonstrar aos homens eu 

podem competir com eles no seu terreno, o 

que frequentemente as leva a um eventual 

repúdio de seu papel feminino. Procurar 

ser à noite esposa e mãe perfeitas e 

funcionária exemplar durante o dia requer 

um esforço excessivo [...]. O resultado é 

geralmente a confusão e a tensão reinantes 

no lar, em prejuízo dos filhos e da família. 

Querida, nov. 1954 

 

 

15 de janeiro de 2021. Ser mulher: enfrentamentos, 
dificuldades e profissão 

 
Apesar de todas as dificuldades que as mulheres brasileiras tiveram para sua 

profissionalização, chegamos ao final do século XX com um enorme contingente de 

mulheres trabalhadoras. Entretanto, as dificuldades de ser mulher ainda continuam e se 

estendem até o século XXI. Eu já vivi, como muitas mulheres, situações de preconceitos 

por ser mulher e por defender pautas feministas e, também, já fui direcionada para 

situações muito específicas pelo fato de ser mulher, o que acontece também com as 

mulheres que entrevistamos. Hoje, lendo novamente seus testemunhos, percebo muitas 

questões de gênero – especialmente quando penso em papéis sociais – que atravessam 

suas trajetórias. As educadoras testemunharam situações de seus enfrentamentos que 

chamaram a atenção e que nos direcionam a pensar na decorrência dos pressupostos de 

gênero para a análise da docência. Elas puderam nos relatar alguns aspectos que, às 

vezes, ficam tão naturalizadas que não são perceptíveis tão facilmente, e outras coisas 



332 
 

que, por ser normal, não se fala sobre. Não é normal não esperar uma mulher terminar 

de falar ou não querer ouvir suas ideias por ela ser mulher. Não é normal uma pessoa ter 

o poder de decidir sobre a carreira profissional de outra. Não é normal que mulheres 

tenham duplas, ou até triplas jornadas de trabalho. 

 Primeiro, temos a fala da professora Clélia que nos diz sobre a influência de ser 

mulher sob sua escolha pelo magistério, e a da professora Regina Pavanello, que nos diz 

que ser professora era o que tinha como uma possibilidade para a mulher naquela época: 

Ser mulher tem influência na minha escolha pelo magistério. Desde a formação 

inicial eu queria fazer outra coisa, apesar de que eu gostava muito de matemática. Mas 

eu sabia que o meu pai, por exemplo, não me deixaria sair para estudar fora, mas o 

meu irmão saiu. Então, dentre as possibilidades que eu tinha para estudar na minha 

cidade, a matemática foi a que mais me satisfez. E meu pai era muito bravo, então, eu 

como mulher era muito difícil. Eu quando senti que eu só ia me livrar do meu pai 

casando, fiquei noiva de um rapaz muito legal, mas eu não era apaixonada por ele. E 

foi quando aconteceu essa indicação do meu professor para eu ir para São Carlos, 

então meu irmão convenceu meu pai que era melhor me deixar estudando lá fazendo 

mestrado do que ir para um casamento que não iria dar certo. E meu pai deixou. E aí 

eu conheci o João e tudo se encaixou. Casei-me com um rapaz que é muito mais 

feminista do que eu [risos], ele sempre me impulsionou, me mandou para a frente. 

(Clélia Maria Ignatius Nogueira). 

 

E a gente como mulher às vezes até esquece que é professora [risos], porque 

isso ficou meio natural. Isso era o que tinha para a mulher. É muito complicado... 

(Regina Pavanello).  

 

 A Educação e docência estão entre os espaços sociais aos quais as mulheres 

acederam mais cedo e se incorporaram mais facilmente ao mundo do trabalho. Esse 

cenário revelou essa tendência à feminização de determinadas carreiras profissionais, de 

áreas de estudos e até certos níveis de ensino – especialmente das etapas iniciais. Sem 

embargo, as demandas das mulheres por acesso à educação e ao mercado laboral 

exigiram delas enfrentar o desafio de reservar algum lugar às tradicionais obrigações 

femininas decorrentes da maternidade, das funções domésticas e das tarefas de cuidado, 

conforme nos testemunhou a professora Célia Finck.  

Sobre ser professora, o que eu posso dizer para você, Tailine, é que a minha 

dificuldade em ser professora foi e está, ainda, relativa a fato de ser mulher. Porque eu, 

enquanto mulher, sempre tive que dar conta da minha vida pessoal, da minha vida 

profissional e da minha vida familiar. Eu tinha que dar conta de tudo! Mas apesar de 

que eu tive um excelente marido com o qual eu sou casada há 46 anos. Ele sempre me 

ajudou muito. Mas, sabe, eu vou te dizer assim que ele foi um ajudante, mas essa ajuda 

do homem ainda é caracterizada, hoje pode ser que esteja mudando um pouquinho,  

mas ajuda do homem ela sempre se caracteriza por: “Ah  eu estou te ajudando, e isso 
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basta”,  ela não era caracterizada como:  “Ah, isso também eu tenho que fazer, porque 

é a minha casa,  porque eu também sujo, porque é a minha família, porque são os meus 

filhos,  e eu preciso fazer isso”. Sabe? Não é um sentido de dever. O da mulher é!  Hoje 

eu vejo em outros países, por exemplo, minha filha que agora está na Austrália, que 

essa mentalidade ainda prevalece em muitos locais. O homem, por exemplo, tem que 

trabalhar e a mulher que tem que dar conta do lar. Então, se a obrigação da mulher é 

dar conta do lar, se ela quer trabalhar, ela tem que conciliar e o problema é dela! 

Entende?  Então, eu sempre senti que ser mulher é um diferencial para o exercício da 

profissão de professora. (Célia Finck Brandt). 

 

As responsabilidades derivadas da esfera privada estiveram predominantemente 

restritas ao gênero feminino ao longo dos séculos. Embora atualmente essa visão esteja 

sendo aos poucos desconstruídas, ainda é muito predominante. Essas responsabilidades 

acompanhadas pelas características como paciência, delicadeza e passividade, delineiam 

os papéis sociais atribuídos às mulheres como um aspecto natural do ser feminino. Isso 

equivale a dizer que as diferentes funções ocupadas por homens e mulheres em nossa 

sociedade se justificam em termos biológicos, pela suposta capacidade natural que um 

ou outro tem para realizar determinadas tarefas. Com as análises das relações de gênero 

podemos perceber e questionar esses sistemas de pensamento, evidenciando o processo 

social de construção do feminino e do masculino. Joan Scott761 expõe que as 

características de homens e mulheres não são de ordem natural ou biológica, são 

construções sociais, e indicam as funções desses indivíduos em nossa sociedade por 

meio de um sistema de aprendizado, que se refere a diferentes hábitos, costumes e 

formas de pensar atribuídos a cada um dos sexos. Assim, o estudo de gênero, 

mobilizado de forma analítica permite: A reflexão sobre o conceito de gênero e as 

“funções” atribuídas socialmente aos indivíduos, explica o vínculo da mulher com o 

privado como um aspecto cultural e histórico. Tendo isso em vista, poderíamos dizer 

que o trabalho remunerado quebraria então com a ligação entre trabalho doméstico e 

mulher, visto que, ela não estaria mais restrita apenas às tarefas que a submete à casa. 

Porém, não foi isso ocorreu e hoje vemos que com a inserção feminina no mercado de 

trabalho a mulher tem um trabalho duplicado, visto que os afazeres domésticos 

permaneceram sob suas responsabilidades. 

A participação masculina no trabalho doméstico ainda é vista sob a forma da 

“ajuda”, conforme nos observou também a professora Célia. Maria Bruschini e Arlene 

 
761 SCOTT (1994). 
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Ricoldi762 nos diz que existe essa justificativa de ser uma atribuição feminina, portanto, 

os homens não o encabeçam, mas tão somente “ajudam” a realizá-lo. Assim, a 

participação dos homens no trabalho doméstico, quando há mulheres na família 

disponíveis para executá-lo, consubstancia-se nesse auxílio periférico e não 

obrigatório763. Embora as mulheres tenham ingressado no mercado de trabalho, as 

relações de gênero não estariam sofrendo nenhuma alteração no interior das famílias, 

razão pela qual as trabalhadoras estariam sendo, cada vez mais, sobrecarregadas com as 

chamadas duplas ou até triplas jornadas de trabalho, e por diversas vezes em seu 

testemunho a professora Célia nos conta sobre a sobrecarga de trabalhos que ela tem. 

Ser professora não foi uma escolha pessoal. Não tínhamos muita opção, naquela 

época, filhas de família de classe média, em geral, eram direcionadas para fazer curso 

de professora. Era o que tinha para nós mulheres. Mas era um grau de formação muito 

valorizado na sociedade. Respeitava-se muito as professoras. Mas, também tive colega 

que para seguir a profissão do pai foi fazer o curso Científico para depois ingressar no 

curso de Odontologia e ser dentista, ao invés e professora. Outros colegas foram ser 

engenheiros. Mas, a maioria das famílias de classe média escolhia o magistério como 

profissão ideal para suas filhas. Na escola que eu frequentei, tinha um pequeno grupo 

de rapazes cursando a Escola Normal. Só que os rapazes, geralmente, iam fazer 

concursos para diretores de escolas, inspetores e/ou delegados de ensino, funções que 

na época ainda eram mais exercidas pelos rapazes, pelo menos no estado de São Paulo. 

Os homens ficavam com esses cargos que pagavam salários mais altos. Na época que 

eu fiz Escola Normal, eram poucas as mulheres que exerciam essas funções. Éramos 

formadas para ser professora de crianças. Era dificílimo, quase impossível ver um 

homem dando aula para crianças. Eu fiz esse curso quando tinha muita feminilização 

do magistério. (Neuza Bertoni Pinto). 

 

Essa decorrência dos pressupostos de gênero para a análise da docência 

enquanto uma produção de ideia de feminino relaciona-se com os significados 

produzidos de papeis sociais que permeiam a história de professores e professoras e 

suas práticas escolares. Como as concepções sobre o que é socialmente definido como 

masculino e feminino aparecem nas vidas de professores e professoras? Os significados 

femininos e masculinos definem as relações entre professores/as e alunos/as no espaço 

escolar e na categoria docente. Eles se baseiam nas diferenças entre os sexos, mas 

indicam também uma construção social – com base nessas diferenças – que ajuda a 

explicar as relações de poder que definem a divisão sexual do trabalho e a inserção das 

mulheres em profissões ligadas a funções consideradas femininas e socialmente mais 

 
762 BRUSCHINI; RICOLDI (2012). 
763 BRUSCHINI; RICOLDI (2012). 
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desvalorizadas764. É o que podemos observar, por exemplo, na escolha pelo magistério 

que as professoras Maria Tereza, Clélia, Regina Pavanello e Neuza Bertoni fizeram: 

suas trajetórias nos desvelam que essa foi uma escolha possível. No caso da Maria 

Tereza, essa foi uma escolha necessária e única. 

Este esquema binário que situa o masculino e o feminino como categorias 

excludentes estende-se para definições do que é ser homem e do que é ser mulher, 

professor e professora em nossa sociedade. Essa dicotomia cristaliza concepções do que 

devem constituir atribuições masculinas e femininas e dificulta a percepção de outras 

maneiras de estabelecer as relações sociais765. O cuidado, por exemplo, é visto como 

uma característica essencialmente feminina – para alguns uma responsabilidade natural, 

para outros, fruto da socialização das mulheres. Dessa forma, são criados e confirmados 

vários estereótipos sobre homens e mulheres: agressivos, militaristas, aventureiros, 

racionais, para eles; dóceis, relacionais, cuidadosas afetivas, para elas. Em decorrência, 

funções como alimentação, maternidade, preservação, educação e cuidado com os 

outros ficam mais identificadas com os corpos e as mentes femininas, ganhando, assim, 

um lugar inferior na sociedade, quando comparadas às funções tidas como 

masculinas766.  

 

[...] Quando fiz vestibular para a Engenharia Civil na Federal, passei. Mas, 

naquele mesmo período, também tinha o vestibular para a Pontifícia Universidade 

Católica, a PUC. E eu recebi dinheiro da minha mãe para fazer a inscrição e ela 

queria que eu fizesse para Medicina. Por que? Porque ela achava que, como eu estava 

namorando um menino que fazia Medicina, era bom que eu fizesse também. Mas eu 

peguei o dinheiro, fui lá e fiz para a Matemática. E acabei chegando, nessa fase de 

passar em vestibular, a passar tanto na Engenharia quanto na Matemática e comecei 

os dois cursos. Então, eu fazia Engenharia de dia e fazia Matemática à noite.  

Eu fui uma semana para a aula da Engenharia. Nessa época, eu tinha 16 para 

17 anos. Tinha recém feito 17 anos. E o meu namorado, que fazia Medicina, depois 

dessa semana que eu estava fazendo os dois cursos, disse para mim: “Engenharia você 

não vai fazer não, ou eu ou a Engenharia”. Eu disse surpresa: “Como assim, 

Engenharia não?”, “Não, não, não vai” – ele insistiu. E o que eu fiz? Eu desisti da 

Engenharia e só fiz Matemática.  

   [...] Bom, as dificuldades de ser mulher eu já contei logo no início [risos]...Mas 

aí eu brincava muito com o meu marido, porque como ele tinha praticamente me 

impedido de fazer Engenharia, não impediu, mas me deu uma escolha e eu fiz aos 17 

anos essa escolha, que não me arrependo, mas depois eu brincava com ele, porque eu 

fiz doutorado na USP, e também viajava muito para os eventos, os encontros em 

Brasília, e eu disse pra ele: “Olha só, se eu tivesse sido engenheira, acho que eu estaria 

 
764 SCOTT (1994). 
765 VIANNA (2001/02). 
766 IZQUIERDO (1994). 
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mais perto de você do que tenho estado como professora” [risos]... Porque depende do 

modo como você se insere e dos compromissos que você adquire. Se você é uma pessoa 

engajada que vai realmente entrando nas lutas, é impossível, por mais que você tenha 

uma gaiolinha, você cria asas e voa. Então, acho que é isso que a gente precisa deixar 

para os alunos. (Maria Tereza Carneiro Soares). 

 

Conforme comentei, essa escolha da Maria Tereza foi envolta por inúmeros 

enfretamentos relacionados ao seu papel de gênero: a escolha pela Licenciatura em 

Matemática ao invés da Engenharia – um curso com predominância masculina. A 

realidade que nos inserimos interfere na forma como nós nos relacionamos, interfere nas 

profissões que escolhemos e na maneira como atuamos. Mas isso não se trata de afirmar 

que sempre foi assim ou que isso é inerente à nossa “natureza”. Trata-se, sim, de afirmar 

que as expressões da masculinidade e da feminilidade são historicamente construídas e 

referem-se aos símbolos culturalmente disponíveis em uma dada organização social, às 

normas expressas em suas doutrinas e instituições, à subjetividade e às relações de 

poder estabelecidas nesse contexto767.  

O gênero e a docência se articulam com a reprodução de preconceitos que 

perpetuam práticas sexistas. O processo de feminização do magistério associa-se às 

péssimas condições de trabalho, ao rebaixamento salarial e à estratificação sexual da 

carreira docente, assim como à reprodução de estereótipos por parte da escola – e de 

toda a sociedade em geral.  

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 
767 SCOTT (1995). 
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20 de janeiro de 2021. Educação matemática: possibilidades, 
subversões, construção de uma área 

 Escute, vou logo dizer a verdade. O que gostaria de fazer agora é estar 

escrevendo algo maravilhoso de ser lido, escrevendo com tanta linearidade como se eu 

estivesse fingindo costume, gostaria de poder tornar tão simples o modo como meus 

pensamentos funcionam que eu poderia lê-los em apenas uma leitura. Do que? Daquilo 

que é abstrato. Exatamente. Gostaria de saber ler o abstrato. O que está acontecendo é 

isso: faz dois ou três dias que estou plantada frente a este arquivo no word com algumas 

palavras soltas e não digito algo que faça qualquer sentido. Às vezes ando em círculos. 

Isso ajuda? Nem um pouco. À minha esquerda, um livro de poesias de Hilda Hilst que 

leio a cada meia hora. É claro, comecei no dia 20 escrever uma coisa ou outra. Estou na 

metade do dia 23 e nada me acontece. Nada! Difícil. Isso faz-me lembrar de Torquato 

Neto: E fique sabendo: quem não se arrisca não pode berrar. Citação: leve um homem 

e um boi ao matadouro. O que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja 

o boi. Adeusão768.  Arrisquei-me. Estou em estado de pause como quem está lendo um 

livro e interrompe e leitura para levantar a cabeça e entender a intensa produção de 

pensamentos. Como quem precisa assistir um filme em pausas para realizar associações. 

Como quem quer caminhar muito rápido (mas sobram pernas e faltam rumos) e precisa 

fazer um pause (ao viver) para produção de sentido. Estou escutando essa música que 

diz isso: 

Nos falta um rumo, 

mas sobram as pernas 

É tudo tão novo e os dias tão 

Claros que a luz às vezes ofusca769 

  

Pauso a música. Reflito. Tem músicas que também preciso ouvir em pausas. 

Canções me despertam sentimentos, e o que escrevo aqui, muitas vezes, é pela 

via do sentir. Primeiro, porque, enquanto pesquisadora, tenho um corpo que se deixa 

contaminar pelas intensidades da experiência do submergir-se em uma pesquisa. 

Segundo: essa pesquisa começou pelo arrepio. Algumas ideias vêm.  

O que desejo falar aqui, de modo mais específico, é isso: sobre como o campo da 

Educação Matemática foi construindo ou desconstruindo a ideia de feminino. Sobre 

como mulheres construíram a educação matemática ao mesmo tempo que foram 
 

768  NETO, Torquato. Torquatalia 1. 1971. 
769 Sobram pernas, interpretada por Valentin escrita por Érico Junqueira. 
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constituídas por ela770. Exerceram poder e foram, também, ora tuteladas pelo pai, ora 

pelo marido, e sofreram por contas das barreiras. Essas educadoras matemáticas que 

entrevistamos – e muitas outras que aqui não aparecem – estiveram em diferentes cantos 

do estado do Paraná exercendo seu ofício de educar pela matemática. Muitas delas são 

pioneiras, estiveram e ainda estão na linha de frente das discussões nacionais e 

internacionais sobre as tendências em Educação Matemática. Essas trajetórias de vida 

emergem questões importantes de suas vidas privadas, mas que são essenciais para a 

compreensão da vida pública. O que vimos aqui e fomos relatando ao longo dos nossos 

dias foram situações que demarcam a existência de muitos obstáculos em uma profissão 

que precisava ser conjugada com o cuidado do lar, o cuidado com os filhos pequenos, às 

atividades profissionais dos esposos, as rupturas familiares que deixaram lacunas 

imensas e irreparáveis, ao cuidado da família, a impossibilidades de ir estudar fora. 

Essas narrativas dizem aquilo que eu e você talvez nunca tenhamos vivido, mas que nos 

atravessa como uma flexa, principalmente se você for uma mulher.  

Mas, conforme mencionamos no dia 28 de dezembro de 2020 e voltamos a dizer 

aqui: as mulheres nas salas de aulas, na educação matemática e nos outros espaços 

sociais sofreram e exerceram poder. Não podemos cair na armadilha de pensá-las aqui 

somente como subjugadas, porque isso empobreceria as compreensões que desejamos 

tecer aqui, uma vez que, mesmo nos momentos e nas situações em que se mais se 

pretendeu silenciá-las e submetê-las, as mulheres também foram capazes de produzir 

discursos discordantes, resistir a barreiras impostas, produzir novos caminhos e 

subverter comportamentos771. Entrevistamos aqui mulheres que, conforme pudemos 

observar em seus testemunhos, projetaram a instituição e constituição da Educação 

Matemática e foram grandes propulsoras de projetos que subverteram, transgrediram e 

enfrentaram um sistema patriarcal que impõe barreiras às mulheres. Essas subversões 

perante a ideia de feminino pretendida, desejada, reforçada, imposta naquela época, 

precisa ser discutida aqui porque, se não levantarmos essas discussões, caímos na 

repetição da história já contada. Anunciar é dizer, também, daquelas características que 

não se reduzem àquele ideal de mulher, – e as entrevistadas trazem muitas histórias que 

podem ajudar a contar isso. No estado do Paraná, a participação das educadoras 

matemáticas foi decisiva para a constituição de um movimento para se pensar sobre a 

 
770 O que quero dizer aqui é que talvez exista uma constituição dupla; As mulheres se constituíam 

educadoras matemáticas e a Educação Matemática ajudava a constituir as ideias de futuras educadoras 

matemáticas, uma vez que já existia uma ideia de Educação Matemática. 
771 LOURO (2000). 
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Educação Matemática, e as entrevistas nos dizem muito sobre isso: essa área também 

foi promovida e pensada por mulheres. E quando pensamos na construção desse campo 

institucionalmente, é na trajetória dessas educadoras matemáticas que o campo vai 

construindo e desconstruindo a ideia de feminino.   

 O que falo aqui são sobre as coisas que me atravessaram como uma flexa. 

Converso com as entrevistadas e trago seus excertos de modo que os pensamentos 

sejam entrelaçados e, ainda, mediante minha incapacidade de falar por elas. Explico: 

suas narrativas contam tão bem aquilo que venho me esforçando para contar. Faço aqui 

um paralelo entre aquilo que foi narrado sobre a educação matemática e sobre as 

construções ou desconstruções do feminino. O que foi a entrada na educação 

matemática para essas professoras – uma possibilidade, uma saída? Uma escolha 

possível? Uma subversão? 

  Para a professora Maria Tereza, a Educação Matemática foi uma possibilidade 

de reinvenção de seu modo de ensinar: 

Então, o que eu quero contar, deixar marcado, é que não foi repentina a minha 

passagem para pensar do ponto de vista da Educação Matemática. Em que momento 

que isso ficou mais claro: quando eu comecei a ver que eu tinha dificuldades para 

ensinar desde o começo e comecei a procurar alternativas. (Maria Tereza) 

Me parece que a trajetória de Maria Tereza é composta por muitas mulheres. E 

não são também as nossas? Mas o que eu quero dizer é que, ao longo de sua trajetória, a 

presença de mulheres é muito marcante. E ela deixa isso marcado em seu testemunho, 

tendo em vista que são as mulheres que mais aparecem em sua narrativa e que mais 

influenciaram em algumas de suas escolhas. De certa forma, as mulheres que vão 

moldando e mudando a trajetória dela na educação matemática, e ela é influenciada pela 

presença de outras mulheres na educação matemática também. Ela nos diz que começou 

a trabalhar a matemática de um jeito diferente, e muitas mulheres tiveram influência 

nessa escolha. Primeiro, quem faz sua matrícula no curso de magistério é sua mãe, que 

sempre quis estudar, mas não pôde. Depois, ela vai trabalhar em uma escola durante seu 

terceiro ano de faculdade cuja dona, uma mulher, propunha um modo interessante de 

trabalhar a matemática que fugia daquilo que era tradicional772. E ela diz que nessa 

 
772 Como a dona da escola, Vera Maria Lacombe Miraglia772, tinha estudado na escola da família dela lá 

no Rio de Janeiro, na Escola Jacobina, mencionava sempre uma tia que era Laura Jacobina Lacombe772 

que tinha estudado em Genebra com Piaget772 e ela tinha uma influência muito forte do aprendizado pela 

via da construção, pela via do jogo, com outras formas de pensar a matemática, muito ligadas a solução 

de problemas, a desafios. Então, eu tive a sorte de nunca trabalhar matemática, como professora, de uma 

maneira tradicional, porque aprendi a trabalhar com o ensino de matemática nessa escola. Eu não tive 

na universidade nenhuma formação que me ensinasse como fazer para lidar com os alunos. Quando eu 
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escola trabalhava com a coleção de livros do GRUEMA773,  que ela diz que era um 

grupo de mulheres e que influenciavam em seu modo de ensinar. Ela conta, por 

exemplo, que vai para um Congresso que ela conhece pessoas como a Constance Kamii 

e Emília Ferreiro, mulheres que influenciaram em sua trajetória.  

Então, eu me lembro que isso fez com que eu começasse a pensar que eu 

precisava estudar, mas de uma maneira mais formal. O ponto chave, assim, que me 

levou para usar esse termo “Educação Matemática”, que eu não tinha esse termo, a 

gente não falava nessa Educação Matemática. A gente falava Ensino de Matemática. 

Mas Educação Matemática só entrou no meu vocabulário em 1980, quando teve no Rio 

de Janeiro o primeiro Congresso Piagetiano Brasileiro e, nesse congresso, havia 

grupos de trabalho e um dos grupos era Educação Matemática. Eu fui para esse 

congresso estimulada pela escola, a escola não pagava nada, mas estimulava que se 

fosse para congressos. Eu me inscrevi para esse grupo de Educação Matemática. E ali 

conheci professores de outros lugares, da UFMG, lá do Rio de Janeiro, o pessoal do 

Ceará, de Recife, de vários lugares, da Bahia etc. Que eram pessoas que já tinham ido 

para o exterior em congressos e que eram já de Educação Matemática. 

Eu queria saber o que era isso, Educação Matemática. Porque eu sabia que 

estava relacionado com o ensino e aprendizagem, mas não tinha ideia. Então, ali abriu 

para mim uma oportunidade de conhecer pessoas, como Constance Kamii774 e Emilia 

Ferrero775, que eram pessoas de referência, baseadas em Piaget, mas também pessoas 

que eram já professores, seja do Ensino Superior, seja da Escola Básica, mas 

principalmente do Ensino Secundário do Rio de Janeiro, do Pedro II. (Maria Tereza). 

 

Em um dos cursos que ela ministrou para professoras do que hoje é o Ensino 

Fundamental I, Maria Tereza relata sobre a presença massiva de mulheres e somente o 

professor Carlos Vianna de homem participando: 

Quando eu ia fazer esses trabalhos com os professores, por mais que quisessem 

que eu estivesse ali para ensinar sistema de numeração, eu fazia uma abordagem 

 
fiz o Curso Normal, eu tinha aulas de Didática da Matemática, mas, na universidade, eu não tive essa 

disciplina e o curso era de licenciatura! (Maria Tereza). 
773 Eu tenho um caso que eu sempre conto, porque ele é muito significativo para mim. No programa de 

terceira série que eu ensinava, estava a multiplicação por dois algarismos. E eu até nem me lembro se 

estava escrito “por dois números”, mas acho que estava escrito corretamente, “por dois algarismos”. E 

eu trabalhava com o GRUEMA porque a dona/diretora da escola particular, que era sempre preocupada 

em inovar e consultava sempre sua irmã que tinha escola em São Paulo e o pessoal do Jacobina do Rio, 

tinha escolhido antes de eu entrar. Não sei se você conhece, mas havia um grupo de professoras, era um 

grupo de Ensino de Matemática que trabalhava numa perspectiva muito renovada. O GRUEMA é a 

primeira coleção que vem numa abordagem da Didática da Matemática Francesa, e foi escrito por 

professoras que se tornaram muito significativas na área da Educação Matemática, a Lucília Bechara773, 

a Ana Franchi773, não sei se você tem referência porque são pessoas bem mais antigas. Mas essa 

produção vale a pena observar porque ela traz a perspectiva com influências do Movimento da 

Matemática Moderna, mas é uma vertente francesa e com muitas influências daquilo que, na França, é 

chamada a Didática da Matemática. (Maria Tereza). 
774 Constance Kazuko Kamii é uma psicóloga nipo-americana. Foi aluna e colaboradora de Jean Piaget, 

tendo feito diversos cursos de Pós-Doutorado relacionados com a epistemologia genética, e com outras 

áreas educacionais pertinentes tanto à teoria piagetiana como de outros pesquisadores. Atualmente é 

professora da Universidade do Alabama. 
775 Emilia Beatriz María Ferreiro Schavi é uma psicóloga e pedagoga argentina, radicada no México, 

doutora pela Universidade de Genebra, sob a orientação de Jean Piaget. 
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histórica, eu contava alguns aspectos filosóficos, eu trazia dificuldades que a criança 

tinha etc. Dessa forma, eu não vinha com o curso pré-preparado, eu trazia uma série de 

ideias e formatos de discussão e, a partir dali, junto com as professoras, eu ia vendo 

quais as dificuldades que elas tinham e eu ia abordando aqueles temas e citando alguns 

livros que a gente poderia utilizar, alguns modos de fazer, alguns materiais, e o curso 

acontecia em conjunto. Eu nunca fui uma pessoa de trazer uma coisa extremamente 

fechada, eu sempre gostei de trazer algo que pudesse ser modificado em conjunto com 

as pessoas. E o professor Carlos Vianna teve esse papel.  

Naquele dia, ele quietinho, me chamou a atenção, porque eram somente 

mulheres e ele de homem dando aula para a quarta série. Por isso ele estava ali 

naquele curso da prefeitura. E quando chegou meio-dia, encerrou o curso, eu estava 

recolhendo os livros e ele chegou e disse para mim: “Eu posso ficar com os seus 

livros? Eu vou ficar no horário de almoço aqui na biblioteca da prefeitura, você me 

empresta? Quando for depois do almoço eu te devolvo.” Porque a gente iria dar o 

curso para outra turma no período da tarde. E eu falei “sem problemas”, ele ficou ali 

lendo. (Maria Tereza) 

 

Parece-nos que essas situações nos mostram a educação matemática reforçando 

alguns aspectos do sexismo, mas também desconstruindo outros, possibilitando que 

mulheres se reúnam para discutir matemática, e nos mostra um ambiente que, como 

mencionamos anteriormente, conforme aumenta o nível de ensino diminui a presença de 

mulheres.  Esse aspecto está muito marcado nas narrativas: quando as educadoras estão 

falando das atuações dela nos anos iniciais da escola e trabalhando com matemática, 

elas encontram muito mais mulheres do que homens. Mas quando elas vão trabalhar nas 

universidades, em níveis mais altos de ensino, elas entram em um ambiente 

masculinizado.   

Maria Tereza nos conta sobre um momento que ela estava fazendo uma 

atividade diferente e as mães começam a chamá-la de louca. Ao mesmo tempo que é 

uma ofensa chamar uma professora de louca, isso também pode significar que ela 

trabalhava de modo de diferente. Existe uma mistura do que pode ser um desacato, uma 

forma de desqualificação, mas também existe a tenuidade de quando isso é uma forma 

de reconhecer que ela era diferente. Esses movimentos iniciais da educação matemática 

permitiram isso: uma construção de um espaço de transgressão. Algo semelhante 

aconteceu com Regina Buriasco quando ela fala sobre trabalhar a matemática de uma 

forma diferente, mas, neste caso, essa transgressão acarretou a sua demissão. Aqui 

pareceu-me que essa demissão confirma aquilo que suspeitamos: a inserção neste 

movimento da educação matemática que construiu um espaço de transgressão. Ainda, 

em diversos momentos, Maria Tereza menciona sobre o Movimento da Matemática 

Moderna (MMM) em sua narrativa, especialmente durante o período de sua 
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escolarização, o que nos leva a pensar que ela foi uma espectadora desse movimento, e 

que a ação por ela reivindicada é posterior ao movimento, quando pôde pensar e 

construir outros caminhos que divergiram das ideias do MMM e abriam espaço para a 

construção de uma educação matemática. 

Com isso, nós tínhamos reuniões semanais em que ela levava jogos que ela 

produzia e queria que toda semana fizéssemos pelo menos um jogo em sala de aula. 

Então, eu tive a sorte de cair sempre numa forma menos tradicional, foi nessa direção, 

não que não tivessem, também, as formalidades, aquilo que eram as contas mais 

sistemáticas, os problemas, as provas, os testes, tinha tudo isso. Mas tinha este olhar 

um pouco mais diferenciado para você incluir em sua sala de aula atividades 

diferenciadas, os jogos, por exemplo. E a perspectiva grande assim, a meta, era que a 

gente conquistasse as crianças para aprenderem matemática. Mas eu levei um tempo 

para eu conseguir fazer isso.  

Eu me lembro que, quando eu estava trabalhando com quarta série, as crianças 

iam muito mal na matemática comigo. Eu não conseguia ensinar. Naquele período a 

gente tinha segunda época, então as crianças faziam as provas e depois, terminava o 

ano em dezembro e em fevereiro recebíamos as crianças de volta para dar mais aulas e 

elas fazerem outras provas para passarem para o ano seguinte. E, nesse período, que 

era entre o Natal e o Carnaval, praticamente, as crianças tinham uma oportunidade de 

não ter as férias e passar estudando para que quando voltassem, conseguissem passar 

para o outro ano [risos]. Era esse o modelo da época de avaliação. E eu me lembro que 

quando chegou esse período do final do ano eu tinha, assim, dos meus vinte e cinco 

alunos, uns dez que tinham ficado para a segunda época. E eu ouvia do pátio as mães 

comentando: “Essa professora é louca! Imagina, fazer isso com as crianças” [risos]. 

(Maria Tereza). 

 

O ensino no Colégio Marista era mais ou menos da forma tradicional. A gente é 

que fazia coisas diferentes. Por exemplo, teve um ano em que o tema da Campanha da 

Fraternidade776 era “Repartir o Pão” 777. Então, nós, o professor de Biologia, 

professor de Ciências, eu, começamos a pensar como que a gente podia trabalhar essa 

questão. Então, nós pedimos para os alunos fazerem um levantamento na casa deles 

dos cinco produtos para alimentação que eles consideravam essenciais. Então, demos 

um tempo para eles fazerem esse levantamento. E aí, pedimos para eles verem quantas 

pessoas tinham na família e quanto eles gastavam daquele produto. Por exemplo, arroz, 

quantos kg de arroz são usados por mês? E nesse primeiro levantamento foi 

interessante, porque tinha leite condensado como alimento essencial [risos], requeijão, 

essencial para a alimentação, não é? [risos]. E, assim, carne, por exemplo, tinha carne, 

mas qual carne? E eles diziam: “Mas como assim qual carne?”. É que têm vários tipos 

de carne, frango, porco, boi, de boi tem vários cortes, porco tem vários cortes, então, 

qual parte? Não é tudo o mesmo preço no mercado. E eles não sabiam disso e foram 

atrás de perguntar para a mãe, para a empregada ou sei lá para quem, porque o 

Colégio Marista de Londrina é de padrão alto, aí eles não sabiam bem, muitas vezes a 

mãe não sabia quanto gastava, era a empregada que informava essas coisas. 

 
776 A Campanha da Fraternidade é uma campanha realizada anualmente pela Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil no período da Quaresma. 
777 Do ano de 1975. 
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Bom, enquanto isso, o professor de Ciências ia mostrando: “Ah, o leite 

condensando é essencial? Tá bom. O que o leite condensado tem daquelas coisas que se 

precisa ingerir todos os dias?”... Então, fizeram o levantamento, qual deveria ser e 

como é que deveria ser cada uma das três refeições que alguém faz por dia (no 

mínimo), café da manhã, almoço e jantar. E começaram os questionamentos, leite 

condensado tem açúcar, mas não tem nada além. Então, alguns produtos saíram, 

porque eram coisas dispensáveis. E aí a gente buscou o salário-mínimo da época. 

Então, nós temos o que, com esse salário-mínimo, as pessoas têm que se alimentar, 

manter a moradia etc. 

E então, dissemos a eles que iríamos fazer um cardápio, ver as quantidades de 

comida que têm que comer diariamente e vamos tentar ajudar o professor de Biologia a 

montar um cardápio que seja suficiente para manter uma pessoa viva nas condições 

necessárias, levando em conta o salário-mínimo. E aí você já pode imaginar que foi um 

verdadeiro caos! Porque filé mignon não dava para comer todos os dias, porque custa 

caro, entendeu? Tiveram que ir descobrindo outras coisas. Então, quais são os 

alimentos que tem proteínas? Tem que ter todo dia proteína? Ou tem que ter a cada 

dois dias? O que se pode comprar? E aí foi um caos porque teve que chegar até em 

vísceras muitas vezes para comer a proteína, ou em ovo, então, carne todo dia não 

dava para comer, sorvete então, imagina, não é? E aí eles começaram a se ver nessas 

coisas.  

E foi bem marcante para esses alunos eu acredito, porque eles tiveram que ir 

buscar o preço na sua casa. Por exemplo, são cinco pessoas, contando com os 

funcionários que almoçam lá, vocês gastam quantos kg de arroz por mês? Isso dá por 

dia quanto para cada pessoa? E fizemos esse levantamento com os alunos e depois 

fizemos uma média, então, umas famílias comiam mais arroz, outras comiam menos, 

por exemplo. A gente fez uma média para poder buscar a quantidade, e nos 

questionamos: é essa a quantidade média supre o que é preciso todo dia ou não? 

Coisas desse tipo. A gente levou muitos meses trabalhando com isso. E para a época já 

era uma atividade muito diferenciada. 

E aí, aconteceram alguns “problemas”. Por exemplo, um aluno foi com o pai 

fazendeiro pagar os boias-frias778. Você sabe o que boia-fria, não é? Aí, ele viu o pai 

pagar os funcionários e o menino falou: “Mas pai, você paga só isso? O homem 

trabalha a semana inteira e você paga isso? Ele não consegue comer carne tantas vezes 

por semana, ele não consegue pagar com isso”, e o pai falou: “Não, mas esse é o preço 

que todo mundo paga”, “Mas você acha que o que todo mundo paga está certo?”, o 

menino disse. E isso começou a trazer problemas em casa. “Mãe, você nem sabe o 

quanto de carne que gasta em casa, quanto você paga pra empregada?”, comentários 

desse tipo. Os pais vieram reclamar e claro que me mandaram embora. Eu e os outros 

professores envolvidos.  (Regina Buriasco). 

 

 Assim como Regina Buriasco e Maria Tereza, Célia Fink, embora trabalhasse 

em um sistema de ensino mais rígido, nunca deixou de trabalhar a matemática de forma 

diferenciada e usar esse espaço para transgredir e ensinava daquela forma que ela 

achava que deveria ser, como ela diz: 

 
778 Trabalhador rural itinerante que se ocupa em tarefas temporárias sem vínculo empregatício. 
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Então, apesar de ser um sistema de ensino mais engessado, eu tinha autonomia. E na 

escola pública também tive muita autonomia para trabalhar do jeito que eu acreditava 

que a matemática tinha que ser ensinada. Desde o Ensino Fundamental até o Ensino 

Médio, eu sempre trabalhava de forma diferenciada. No Colégio Bom Jesus da Aldeia, 

por exemplo, havia um lago. Sabe o que eu fazia?  Eu pegava meus alunos, levava uma 

fita métrica e a gente ia lá para o lago para medi-lo. Eles acabavam aplicando o 

Teorema de Tales. Eu fazia isso para introduzir esse conteúdo. E lá saia eu com 30 

alunos atrás. As irmãs ficavam apavoradas com aquele bando de alunos indo para 

beira do lago [risos]. Imagina, tudo isso para dar uma aula de matemática. Mas era 

muito bacana. Então, quanto ao sistema de ensino eu posso dizer que isso foi marcante 

na minha vida. Eu nunca deixei de fazer como eu achava que deveria ser, em 

qualquer que fosse o ambiente de ensino que eu estava, eu sempre tive muita 

liberdade e eu sempre procurei por essa liberdade para nunca perder a minha 

autonomia em relação a como eu achava que a matemática tinha que ser ensinada. 

(Célia Finck). 

 Neuza Bertoni também habitava um espaço de subversão, mesmo em um lugar 

que não permitia tanta autonomia, e ela relata o modo com o qual transgredia as regras 

do jogo. Mesmo durante a escrita de sua dissertação, ela nunca deixou de pensar 

diferente e agir de modo diferente quando se falava no ensino da matemática779. 

Então, à medida que fui ampliando meus conhecimentos, no mestrado e 

doutorado, também passei a compreender melhor que minha autonomia me dava esse 

direito. E sempre que havia oportunidade levava a discussão da escola pública dentro 

 
779 A minha dissertação de mestrado779 foi sobre o ensino da matemática. Eu analisei uma obra do 

Monteiro Lobato779,  O Ubiratan779 que tinha sugerido, na época ele até escreveu sobre isso. E aí eu 

escrevi uma releitura daquele livro “Aritmética da Emília” 779 que na verdade foi mais uma tese do que 

dissertação, ao defender um ponto de vista. Era uma coisa um tanto diferente dos estudos que eram 

desenvolvidos em cursos de mestrado da época.  E quem me orientou foi a Professora Zélia779, mas ela 

leu o trabalho praticamente pronto. Ela até tinha sugerido para fazer análise de uma revista, “Boletim 

da Matemática” ou “Revista da Matemática”, algo assim, ela me disse: “Ah, eu tenho todos os números, 

e já que você tem que fazer meio às pressas, vale a pena você analisar”. Mas eu terminara de comprar 

um livro do Ubiratan, o Etnomatemática779, que tinha acabado de ser publicado e ele recomendava para 

que as pessoas valorizassem mais obras da literatura que tinham a ver com a discussão do ensino, da 

escola. E ele citou a Aritmética da Emília. E eu tinha a coleção de Monteiro Lobato destinada às 

crianças e tive a ideia de que o livro indicado por Ubiratan que parecia ser somente para crianças, na 

verdade também fora endereçado aos professores. Alguns componentes da banca consideraram que, o 

que eu estava fazendo parecia mais uma ficção do que um trabalho científico. Mas, me defendi dizendo 

que busquei trazer a crítica que o autor fazia em relação ao currículo de matemática vigente, já na 

década de 1930, defendendo a ideia de um currículo crítico para os anos iniciais. Para falar do currículo 

de matemática, Lobato usava metáforas sobre a situação política autoritária vigente no país, valendo-se 

de personagens de histórias por ele criadas anteriormente.  A Emília era uma personagem que fazia a 

crítica à política educacional do período e à matemática escolar dos anos iniciais de escolarização. E 

poucas pessoas entenderam isso, possivelmente por se tratar da obra de um autor bastante censurado, 

taxado de comunista, higienista. Nessa obra, escrita em tempos ditatoriais, o autor utilizou várias 

metáforas para criticar a forma como a matemática era ensinada. Foi a estratégia encontrada, 

possivelmente para fugir da censura e ter um espaço para criticar o governo e a forma como a 

matemática estava sendo ensinada no ensino elementar, relacionando acontecimentos políticos da 

segunda fase do governo Vargas com o ensino autoritário da matemática escolar. (Neuza). 
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da instituição particular e nunca ninguém me impediu. Sabe, eu fazia umas discussões 

que incomodavam um pouco, porque eu fui percebendo que as coisas precisavam ir 

sendo desnaturalizadas e isso, muitas vezes, acabava transgredindo um pouco as regras 

do jogo [risos].   (Neuza) 

A implicação do desenvolvimento do campo da educação matemática no estado 

do Paraná e que foi desencadeada por muitas professoras que entrevistamos aqui, 

consistiu no surgimento de cursos, programas de pós-graduação, eventos, como o 

Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), a criação da Sociedade Brasileira 

de Educação Matemática (SBEM) e a criação da SBEM regional. A primeira edição do 

ENEM ocorreu em 1987 e a segunda edição (II ENEM) ocorreu em Maringá-PR, em 

1988. Como Clélia relatou, foi nessa ocasião que a SBEM foi criada. Conforme 

Denizalde Pereira nos diz, a SBEM foi oficialmente fundada como Sociedade Brasileira 

de Educação Matemática em deliberação da Plenária Final do II ENEM, uma 

Assembleia com cerca de 600 professores de matemática do Brasil na cidade de 

Maringá-PR780. Essa ata pode ser encontrada na tese de Denizalde Pereira. 

 

Tudo o que acontecia em São Paulo, na área de Educação Matemática, que a 

gente nem falava isso ainda, se falava em Ensino de Matemática, o Imenes me 

convidava. [..] Eu participei, por exemplo, do processo de criação da SBEM... Eu não 

sabia, não tinha consciência de que eu estava vivenciando esse momento. Porque eu fui 

a uma reunião que o pessoal da SBM queria criar, dentro da SBM, uma parte voltada 

para Educação Matemática, mas confesso, eu não estava entendendo aquelas 

discussões que estavam acontecendo ali. E foi quando teve o ENEM, o I ENEM lá em 

São Paulo. E eu fui, porque o Imenes convidou. Fomos o professor Emerson Toledo781, 

aqui de Maringá, a professora Maria Lauricéia782 e eu. Lauri e eu ficamos até na casa 

do Imenes. A Lauri é minha melhor amiga ela já era professora do DMA da UEM 

quando eu vim para Maringá. 

Nesse primeiro ENEM começa realmente a ser articulada a criação da SBEM. 

Existiam dois grandes grupos ali. Um grupo de um pessoal de Pernambuco e um grupo, 

se eu não me engano de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o Emerson era chefe do 

Departamento de Matemática. E nós estávamos lá porque o Imenes havia chamado, a 

gente não participava desse movimento. Então, o grupo de Recife e o de Belo Horizonte 

queria propor a criação de outro ENEM. Os dois propuseram. Hoje eu enxergo isso, 

não sei se você me entende... Naquele momento eu não entendia nada! Eu estava era 

deslumbrada com tudo aquilo, com o Ubiratan falando e o povo todo falando e fazendo, 

nossa senhora!  

E então o Imenes vem e fala assim: “Vamos propor a realização do II ENEM em 

Maringá?”. Que era um território neutro. Não ia nem pra Recife783, nem pra Belo 

 
780 PEREIRA (2005). 
781 Emerson Arnaut de Toledo atualmente é Professor Adjunto IV da Universidade Estadual de Maringá.  
782 Maria Lauricea da Silva Shimonishi atualmente é professora do Departamento de Matemática da 

Universidade Estadual de Maringá. 
783 Recife é a capital do estado de Pernambuco. 
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Horizonte784. E a briga era mais ou menos assim: “Nós vamos ter uma sociedade 

independente? Nós vamos ficar vinculados?”. Tinha gente que tinha medo de romper 

com a SBM, então estava uma coisa muito incerta ainda... E aí o Imenes conversou com 

o Bigode785, eu me lembro bem disso. O Emerson era chefe de departamento, então ele 

podia decidir. “Vamos, Emerson?” “Vamos!”, O Emerson topou. Assim, o Imenes e o 

Bigode fizeram a campanha de Maringá e nós ganhamos. Trouxemos, então, pra 

Maringá, o II ENEM, em 1988, o ENEM que faz a criação da SBEM. A SBEM foi 

criada aqui em Maringá.  (Clélia). 

Clélia comentou que, por um período, quando ela iria fazer o doutorado, ela 

precisou de afastar um pouco deste movimento, porque ela ficou grávida de trigêmeos. 

Esse momento nos mostra a dificuldade para uma mulher de conciliar a profissão e o 

cuidado dos filhos pequenos, sendo este um espaço que reforça uma ideia de feminino 

instituída socialmente. 

Enquanto isso, a gente ia procurar fazer doutorado. Mas não tinha no Brasil. E 

ele se dispôs a conseguir contatos para que eu fosse fazer esse doutorado na Inglaterra, 

e eu toda animada. Mas o que acontece? Engravido! Fico grávida, completamente 

grávida, porque fiquei grávida de trigêmeos. E eu já tinha dois filhos. Antes de 

completar cinco anos de casada eu tinha cinco filhos. Quando o meu segundo filho 

tinha um ano e dez meses nasceram os trigêmeos. Então, nem pensar, eu não poderia ir. 

Quando eu estava só com os dois, ir para a Inglaterra era uma coisa até viável, com 

meu marido e eu, a gente ia. Mas isso enterrou o meu sonho naquele momento.  

Então surgem, nesse momento, os estudos para fazer o mestrado em Educação 

Matemática em Rio Claro e a área começou a crescer. Mas eu fiquei fora desse 

movimento por um período, porque fiquei muito louca nessa coisa toda. E... além de 

tudo, dos trigêmeos, eu descubro que as minhas filhas eram surdas. As duas! Então, foi 

um período de dedicação para elas muito grande. Mas, continuava com as atividades 

da UEM. E nessas atividades, começa a ser realizado, até ainda com o professor Jacó, 

o Simpósio Sul-Brasileiro de Ensino de Ciências.  Que eu acho que até hoje existe... Eu 

fui a um realizado em Ponta Grossa e fiz um curso com o Imenes786. Nossa senhora!  

Eu me lembro até hoje que ele calculava a área de figuras planas com uma balancinha, 

o Imenes era um mago. Eles ainda não tinham nenhum mestrado porque ainda não 

 
784 Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais. 
785 Antonio José Lopes, conhecido como “Bigode”, é autor da coleção Matemática do Cotidiano (prêmio 

Jabuti) e de várias coleções didáticas para o ensino fundamental de 1º a 9º anos; autor de livros para 

formação inicial e continuada de professores. Autor e apresentador da série "Matemática em Toda Parte" 

de divulgação científica e popularização da Matemática da TV Escola MEC/UNESCO. Consultor na área 

de Educação Matemática do MEC (PNAIC, PCN etc.), de SEEs, SMEs, Fundações, Institutos, ONGs e 

outras instituições educacionais e científicas. Na tese de Heloisa da Silva: Centro de Educação 

Matemática (CEM): Fragmentos de Identidade (2006) tem uma textualização de uma entrevista realizada 

com ele. 
786 Luiz Marcio Pereira Imenes é mestre em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (1989) e é autor de livros didáticos. Criou o primeiro curso de formação de 

professores a distância, pela FUNBEC – Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de 

Ciências.  
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tinha nem o Programa da Pós de Rio Claro, que eu acho que ele foi de uma das 

primeiras turmas lá de Rio Claro, orientado pela Maria Bicudo787. (Clélia). 

 

Neste período de instituição da SBEM nacional, Maria Tereza já fazia parte de 

um grupo da Educação Matemática no estado do Paraná: 

Quando eu entrei nesse grupo da Educação Matemática, porque eu fazia 

mestrado e já estava procurando as literaturas para escrever o meu trabalho, comecei 

a verificar que aqui no Paraná tínhamos poucas pessoas trabalhando com essa área. E 

quando o I ENEM aconteceu em 1987 – o primeiro foi na Pontifícia Universidade 

Católica - PUC de São Paulo – era um período de férias, era fevereiro, fiquei sabendo 

que ia ter o evento, mas eu não podia ir. Então, o que eu fiz... Em nossa equipe, havia 

uma pessoa chamada Fátima Jacob.  Então, paguei para ela a passagem e a estadia 

para ir para esse I ENEM. Porque eu disse: “Eu não posso ir, mas alguém tem que 

ir!”. E ela foi a pessoa que se disponibilizou. 

Ela foi para o I ENEM e nos trouxe todo o material, todos, os anais, tudo que 

ela conseguiu captar lá ela trouxe. A partir dali, eu comecei a discutir aqui, entre nós, 

como é que a gente poderia pensar em fazer algo relacionado com a Educação 

Matemática, porque a sociedade já estava formando grupos nos diferentes estados. Mas 

e aqui no Paraná? Onde é que estavam esses grupos? Eu não fazia ideia. Se o segundo 

ENEM seria em Maringá, esses grupos se formaram em Maringá. Então, se tinha uma 

trajetória de uma relação com a pesquisa que vem pela Regina Buriasco e pelo 

Dionísio Burak, que são os que estavam no mestrado na Unesp de Rio Claro, fazia 

sentido que um grupo que tinha já trabalhos fortes com o ensino da matemática com 

essa perspectiva, estava se consolidando para poder promover o ENEM. 

Eu comecei a ir muitas vezes à UEM para falar da SBEM e para acompanhar o 

trabalho que estava sendo feito de Educação Matemática. Então, eles traziam vários 

professores, faziam minicursos lá na UEM, cada vez que tinha um minicurso desse eu 

ia para lá. Então, a gente começou a ter um grupo de pessoas nacionalmente e 

regionalmente conhecido. (Maria Tereza). 

 

Quanto a criação da SBEM regional no Estado do Paraná, inúmeras mulheres 

estiveram envolvidas nesse processo. Ettiène e Maria Tereza foram uma delas, e tiveram 

muitas outras, conforme Ettiène relata. Ela foi, inclusive, a primeira presidente da 

SBEM – PR: 

 

E a minha relação e minha vida com a Educação Matemática é muito forte, 

porque eu participei desde o início em movimentos da educação matemática. Eu 

participei desde as primeiras ideias da constituição da SBEM788, por exemplo. Desde as 

primeiras ideias, desde os primeiros momentos, eu estava lá. Eu tive a felicidade de ter 

participado da criação da SBEM nacional e da SBEM Paraná. Eu não cheguei a ser do 

grupo que criou a SBEM nacional propriamente, mas eu fui membro do grupo dos 

professores que fizeram parte do movimento da criação da SBEM nacional. Agora, a 

 
787 Maria Aparecida Viggiani Bicudo é Livre-docente em Filosofia da Educação, UNESP-Araraquara 

(1978). Professora titular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1988). 
788 Sociedade Brasileira de Educação Matemática. 
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SBEM do Paraná eu sou inclusive a primeira presidente. Olha que delícia! Fui a 

primeira diretora, depois participei de outras diretorias. E enquanto eu for útil para a 

SBEM eu estarei por aqui. Esse processo da criação da SBEM foi muito legal. Vou te 

contar.  

Esse era o movimento de criação da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática, porque havia a SBM789, mas queríamos algo direcionado para a 

educação. E foi assim, houve a criação nacional e todo movimento para a criação das 

regionais. Aí, aqui no Paraná havia vários professores com muita vontade de criar a 

SBEM regional. E desde o início da nacional nós começamos o movimento da criação 

da regional aqui no Paraná. Mas, no início, eram pessoas individualmente, mas que 

formavam um grupo enorme de professores no Paraná que estavam envolvidos e 

imbuídos da ideia de criar a regional. E como é que nós vamos fazer? Foi aí que eu 

liderei esse processo aqui no Paraná. 

 Antes da criação da SBEM, eu fazia parte do Laboratório de Ensino e 

Aprendizagem de Matemática e Ciências Físicas e Biológicas. E daí, nessa época eu já 

estava na coordenação do laboratório e tinha os professores que estavam com muita 

vontade de criar a SBEM. E aí, o laboratório promoveu o primeiro encontro 

Paranaense de Educação Matemática – EPREM.  Fizemos nosso primeiro encontro.  

[...] E nós criamos a SBEM no Paraná.  E eu tive essa disposição. É uma coisa 

muito louca, muita paixão mesmo. Dentre os membros da diretoria, tinha a professora 

Joana Romanowski que era da Pedagogia e nós naquela época éramos muito parceiras, 

e ela fez parte desse grupo, inclusive o marido dela que era e é ainda contador fez toda 

parte de contabilidade da SBEM gratuitamente. A gente foi na garra, por isso que eu 

tenho a maior emoção, foi uma coisa que a gente fez com amor. Isso foi em 1988. Não 

lembro exatamente no ano. E o Daniel de Freitas Barbosa que você me perguntou e que 

a Clélia comentou em sua entrevista, ele fez parte desse grupo pensante, que era a 

Clélia, eu, a Célia, a Regina, o Dionísio, a Maria Tereza. Mas eu que estava 

encarregada. A gente teve aquele movimento de pessoas interessadas e teve um evento, 

não lembro qual, mas foi no interior do Paraná, e surgiu essa ideia, e vamos fazer? 

Vamos fazer. E aí, o próprio grupo perguntou se eu encabeçaria esse movimento. 

(Ettiène Cordeiro Guérios). 

 

 O encontro que Ettiène menciona neste excerto anterior é este que Maria Tereza 

se refere em sua narrativa e que aconteceu em Curitiba: 

O que nós estávamos pensando: a gente precisa começar a SBEM, e onde que a 

gente vai iniciar isso e de que forma? Então, voltamos conversando sobre isso no 

ônibus e tal, o grupo daqui de Curitiba. E, logo em seguida, esse Simpósio foi em julho, 

se eu não me engano, em agosto a gente tinha um Encontro da Sociedade Paranaense 

de Matemática. Porque eu não sei se você sabe, mas a Sociedade Paranaense de 

Matemática é mais velha do que a Sociedade Brasileira de Matemática. Acho que isso 

já está documentado, já existe História Oral relatando isso também. E essa Sociedade 

Paranaense de Matemática fazia encontros anuais àquela época. Esse encontro ia ser 

aqui na reitoria da UFPR, onde a gente está, neste prédio, não sei se você chegou a 

ver, continuando a Rua 15 tem a Reitoria, depois do teatro Guaíra. [...] 

Então, estava o professor Dionísio Burak, estava uma professora estadual 

chamada Maria Rosa Elisa Sturion790, de Foz do Iguaçu-PR, e, junto com a Rosa, 

 
789 Sociedade Brasileira de Matemática. 
790 Maria Rosa Elisa Sturion era professora da Escola Estadual de Foz do Iguaçu.  
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estava o professor que talvez você conheça, que é o professor José Ricardo791, que 

faleceu recentemente, que era de Foz do Iguaçu, também. Ele era recém-formado na 

Licenciatura de Matemática e tinha vindo para cá com essa professora e quando, no 

intervalo, nós começamos a conversar e a conhecer as pessoas que estavam e que 

tinham uma abordagem que não era só a matemática, mas que era a escola, o ensino 

da matemática, a licenciatura e tal, a gente pensou: “Mas porque que a gente não cria 

uma sociedade?”.  

E nessa semana, nesse encontro, que foram três dias, eu acho, da Sociedade 

Paranaense de Matemática, nós criamos a SBEM – Paraná, tem ATA inclusive. Só que 

essa ATA não sei onde ela se encontra. É muito provável que exista uma cópia dela lá 

na SBEM nacional, porque naquela época não havia a SBEM regional separada, nós 

dependíamos totalmente da SBEM nacional. Mas, nós criamos aquele grupo que era 

formado pelo professor Dionísio Burak, pela Gládis Bhiel, que era uma colega da 

prefeitura, por essa professora Maria Elisa Rosa Sturion, por mim e um professor da 

rede do estado. Eu não me lembro do nome desse professor, mas era o grupo que 

formou o primeiro momento da Sociedade Brasileira de Educação Matemática regional 

Paraná, sem qualquer pessoa da Universidade Federal do Paraná, embora eu estivesse 

fazendo o mestrado, mas eu era aluna e não professora.  (Maria Tereza). 

 

 A participação das mulheres para a instituição da SBEM-PR foi imprescindível. 

Foram elas que estavam a frente deste movimento e que acompanharam de perto a 

constituição da educação matemática no estado do Paraná, alavancando a sua 

construção, promovendo eventos, elaborando projetos e formando um grupo que – antes 

contando com 100 pessoas – hoje se torna cada vez maior. E esses grupos pensantes 

estavam concentrados em muitas regiões do Paraná. Uma é a cidade de Londrina, que 

residem as professoras Márcia Cyrino e Regina Buriasco. Regina fez parte da primeira 

turma de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp 

e foi orientada pelo professor Ubiratan D’ambrosio: 

Em 1983 eu prestei seleção para a primeira turma do mestrado, no Programa 

de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp, em Rio Claro-SP792, e passei. 

De 1984 a 1987 eu morei em Rio Claro para fazer o curso, pois o mestrado na época 

era de quatro anos. Então, eu fui aluna da primeira turma do primeiro mestrado em 

 
791 José Ricardo Souza possuía graduação em Licenciatura Em Ciências Hab Matematica pela 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (1985), mestrado em Educação Matemática pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999) e doutorado em Educação - linha de pesquisa Educação 

Matemática - pela Universidade Federal do Paraná (2008). Foi professor adjunto da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná. 
792 “O Curso de Pós-Graduação em Educação Matemática iniciou suas atividades em 1984 com o 

Mestrado, implantando o Doutorado em 1993. Seu objetivo é a formação de docentes e pesquisadores em 

diversas especialidades da Educação Matemática”.  Esse foi o primeiro curso de pós-graduação em 

Educação Matemática da América Latina. Rio Claro dista cerca de 180 km de São Paulo. 
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Educação Matemática do país, orientada pelo prof Ubiratan D’Ambrosio793. (Regina 

Buriasco). 

Regina e Maria Cyrino foram responsáveis pela criação do Programa de Pós-

graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática na Universidade Estadual de 

Londrina (PECEM), que foi aprovado em 2001 pela CAPES e hoje é um programa com 

nota 7 na Avaliação Quadrienal: 

E quando eu volto do mestrado, não havia aqui no Paraná forte essa questão da 

Educação Matemática. A gente começou abrir espaço na UEL, com meu grupo. E nós 

temos, atualmente, uma área de Educação Matemática no Departamento de 

Matemática. (Regina Buriasco). 

Marcia Cyrino, conforme ela relata, atuou na SBEM Paraná e foi coordenadora 

do PECEM: 

Antes dessa última vez que eu fui para Portugal, eu fiquei por quatro anos como 

vice-diretora do Centro de Ciências Exatas, não tinha o viés pedagógico como teve a 

COPS, e como teve a minha participação como coordenadora no PECEM794. Logo que 

eu vim para Londrina, como eu disse, eu atuei na SBEM Paraná. Eu acho que foi um 

momento bastante marcante, porque eu tive a oportunidade de conhecer os educadores 

matemáticos no Paraná logo quando eu cheguei.  Para mim foi muito bom para 

conhecer as pessoas, para conhecer os trabalhos, o que as pessoas faziam... Foi uma 

experiência bastante interessante. Essa gestão foi de 1998 a 2000, quando nós 

organizamos o Encontro Paranaense de Educação Matemática aqui em Londrina. A 

minha última atuação na SBEM foi nessa última gestão na qual a Regina Célia 

Grando795 foi presidente, que eu atuei no conselho fiscal. Foi uma experiência 

diferente, sofri muito, porque eu sou uma pessoa muito metódica e, para o tesoureiro, o 

Leandro796, isso foi bom porque ele também é. Não que os outros não fossem, mas essa 

é uma característica nossa. Então, eu sofri um bocado até que as coisas entrassem no 

eixo e conseguimos fazer uma coisa que ficou bacana.  (Marcia Cyrino). 

 

Clélia e Regina Pavanello foram umas das responsáveis pela instituição do 

Programa de Pós-graduação em Educação para Ciência e Matemática – Universidade 

Estadual de Maringá, que foi fundado um ano depois do PECEM – UEL, sendo estes os 

dois primeiros programas de pós-graduação na área de Educação Matemática do estado: 

 
793 Ubiratan D’Ambrosio é Professor Credenciado dos Programas de Pós-Graduação em História da 

Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Educação Faculdade de Educação/FE da 

Universidade de São Paulo/USP e em Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas/IGCE da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/UNESP-Rio Claro. 
794 Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática. 
795 Atualmente é Professora Titular do Departamento de Metodologia de Ensino e docente do Programa 

de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. 
796 Leandro de Oliveira de Souza atualmente é professor da Universidade Federal de Uberlândia (ICENP). 
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Eu estava trabalhando praticamente na educação, por conta do mestrado. Mas, quando 

eu terminei o doutorado, a gente abriu um mestrado aqui. Antes aqui só tinha mestrado em 

Educação, mas daquelas disciplinas teóricas, e a gente queria que tivesse disciplinas sobre a 

prática. E então, abrimos o PCM797, que era o nosso mestrado em Educação Matemática, e eu 

fui trabalhar nesse mestrado. Foi então que começou essa parte de trabalho com orientação de 

mestrado e doutorado. Nós, Clélia, Rui Barros798, Valdeni799 e eu, fomos um dos fundadores do 

PCM. (Regina Pavanello). 

Então, o departamento cresceu e a gente cria então lá junto com o professor 

Marcos Danhoni800 da Física o PCM, o nosso Programa de Pós-graduação Educação 

para a Ciência e a Matemática. E aí começa a avançar cada vez mais as pesquisas. 

Mas tivemos um problema interno e saímos professora Regina Pavanello e eu do 

Programa, agora saiu também o professor Rui, e eu me aposentei... (Clélia). 

Atualmente, elas não fazem mais parte do PCM, mas ambas professoras atuam 

no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, que é um programa 

interunidades, com sede nos campi de Campo Mourão e União da Vitória da 

Universidade Estadual do Paraná e no Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nível de 

mestrado e doutorado, campus Cascavel. 

Ainda pensando a educação matemática como um espaço de transgressão, 

Regina Buriasco em seu testemunho nos diz sobre seus enfrentamentos na profissão, 

quando ocupava cargos mais hierárquicos, e a dificuldade em ser mulher quando se 

deparava com a resistência dos homens, que eram a maioria nesses cargos mais altos: 

Bom, sobre se encontrei ou não dificuldades na profissão, em ser mulher, 

quando a gente fez a elaboração do currículo básico, às vezes nas discussões que se 

faziam pelo estado, na época que havia Inspetorias de Ensino, porque havia o Núcleo 

de Educação (regional) e depois as Inspetorias de Educação (municipal), eu percebi 

alguma resistência dos homens diretores de escola por eu ser mulher, mas para te falar 

a verdade eu nunca dei muito espaço para isso. E eu fui para a educação porque eu 

queria. (Regina Buriasco). 

Eu sempre soube dos preconceitos existentes, isso se evidencia muito no MEC801, na 

CAPES, também, porque a gente tem algumas pessoas que ainda olham a mulher muito 

diferente. Aconteceram situações em que a fala de uma mulher não era considerada. 

Por exemplo, vi o diretor de avaliação da CAPES, após a fala de uma coordenadora, 

 
797 Pós-graduação em Educação para a Ciência e a Matemática. 
798 Rui Marcos de Oliveira Barros é Professor Associado do Departamento de Matemática da 

Universidade Estadual de Maringá. 
799 Valdeni Soliani Franco atualmente é professor do programa de Pós-graduação em Educação para a 

Ciência e a Matemática, vinculado ao Centro de Ciências Exatas da Universidade Estadual de Maringá. 
800 Marcos César Danhoni Neves é Professor Titular desde 2001, atua nos Programas de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências e Tecnologia (UTFPR/Ponta Grossa) e de Educação para a Ciência e a 

Matemática (PCM). 
801 Ministério da Educação e Cultura. 
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dizer: “Ah, você já terminou de falar? Então, o próximo”. Às vezes nem esperavam a 

pessoa terminar de falar. Era assim que faziam com as coordenadoras nas reuniões da 

CAPES. (Márcia Cyrino). 

 

 Os preconceitos são muito sutis? Ou nós que fechamos os olhos suficientemente 

a ponto de não ver? Ou não querer ver? Ou deixarmos porque não parece ser grande 

coisa? O sexismo reforça um conjunto de estereótipos quanto à aparência, atos, 

habilidades, emoções e papel apropriado na sociedade, de acordo com o gênero, estão 

muito presentes e é possível percebê-los nas falas das professora Márcia e Regina 

Buriasco, bem como nas falas que já foram mencionadas em outras dias das demais 

educadoras. O sexismo ainda ocorre em dimensões o hostis e o benévolas: a primeira é a 

demonstração do preconceito com as mulheres de maneira explícita, que evidencia 

crenças e práticas típicas de pessoas que consideram as mulheres inferiores aos homens, 

bem como refletindo antipatia e intolerância em relação ao seu papel como figura de 

poder e decisão. A segunda dimensão se expressa por atitudes aparentemente não 

preconceituosas, sutis, manifestas por um tom subjetivamente positivo, que define para 

a mulher uma identidade dependente, frágil, sensível, que necessita de amparo e atenção 

do homem.  Desconstruir esses preconceitos e arquétipos também significa reescrever 

histórias por meio de perspectivas femininas. 

Esforcei-me neste fragmento para inventar algumas compreensões de como 

imagino que a educação matemática foi um espaço para produzir transgressões, 

construir ou desconstruir ideia de feminino socialmente impostas. Entendemos que 

muitas foram privilegiadas por serem brancas e terem tido boas condições, mas, de todo 

modo, essas professoras subverteram sistemas e puderam ocupar espaços que não eram 

destinados a uma mulher. Mesmo nas salas de aula, um lugar feminizado, elas puderam 

transgredir regras e serem taxadas de loucas por fazerem diferente daquilo que era 

imposto. Subverteram regras quando precisaram conciliar tão dificilmente a vida 

profissional e o cuidado dos filhos. Subverteram regras quando ocuparam espaços 

hierárquicos no ensino superior e foram imprescindíveis para a instituição de programas 

de pós-graduação em educação matemática no estado do Paraná. Essas mulheres 

inventaram e transgrediram uma ideia de feminino na área da Educação Matemática 

com relação a um ideário de professora que se era esperado e, ainda, desconstruíram 

essa ideia por meio de transgressões e subversões ao que era imposto.  

 



353 
 

 

*** 

 

Referências  

AKOTIRENE, Carla. Interseccionalidade: feminismos plurais. Editora Jandaíra. São 

Paulo, 2020. 

APPLE, Michael. Trabalho docente e textos: economia política das relações de classe e 

gênero em Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.  

BASSANEZI, Carla. Mulheres dos Anos Dourados. In: (Org.) PRIORE, Mary Del. 

História das Mulheres no Brasil. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2000. 

RESENCEAMENTO DO BRASIL. Brasília. IBGE: 1980. 

BASTOS, Aureliano Cândido Tavares. A província: estudo sobre a descentralização no 

Brasil. São Paulo: Nacional, 1975. 

 

BEAUVOIR, Simone de.  O Segundo Sexo. Volume 1: Fatos e mitos. Editora Nova 

Fronteira. 5ª edição. Tradução de Sérgio Milliet. Edição comemorativa, 1949/2019a. 

 

BRASIL. Censo da Educação Superior, 2009. 

BRASI, MEC/INEP. Censo Educacional.  Salário dos professores: ganho maior é no 

topo da carreira, INEP-Notícias, 2000.  

BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. 

Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 

BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. AMADO, Tina. Estudos sobre mulher e 

educação: algumas questões sobre o magistério. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 

64, p. 4-13, fev. 1988. 

 

BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha; RICOLDI, Arlene Martinez. Revendo 

estereótipos: o papel dos homens no trabalho doméstico. Estudos Feministas, 

Florianópolis, 20(1): 344, janeiro-abril/2012.  

 

CAMPOS, Maria Christina S. Souza. Passado e presente da formação de professores 

no Brasil: uma análise das relações entre formação de professores e processo de 

modernização da sociedade. Tese de doutorado. Essen RFA, 1985.  

 

CAMPOS, Maria Christina S. Souza. Formação do magistério em São Paulo: do 

Império a 1930. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 72, p. 5-16, fev. 1990.  

 

CHAMON, Magda. Trajetória de feminização do magistério e a (con)formação das 

identidades profissionais. VI Seminário da Rede Strado. Regulação Educacional e 

Trabalho Docente. UERJ – Rio de Janeiro. 06 e 07 de novembro de 2006. 



354 
 

 

CODO, Wanderley. (org.) Educação: carinho e trabalho. Brasília/Petrópolis, 

Universidade Nacional de Brasília/Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação/Vozes, 1998. 

 

DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri. ANTUNES, Fátima Ferreira. Magistério primário: 

profissão feminina, carreira masculina. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, Fundação 

Carlos Chagas/Cortez, nº 86, agosto de 1993, pp.5-14.  

 

ESPINOSA-MIÑOSO, Yuderkys.  Una crítica descolonial a la epistemologia feminista 

crítica. El Cotidiano, México, n. 184, mar.-abr. 2014. 

 

IZQUIERDO, María Jesús. Uso y abuso del concepto de género. In: VILANOVA, 

Mercedes. (comp.) Pensar las diferencias. Barcelona, Universitat de Barcelona, 1994. 

 

LOURO, Guacira Lopes. Mulheres na Sala de aula. In: (Org.) PRIORE, Mary Del. 

História das Mulheres no Brasil. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2000. 

LOURO, Guacira Lopes. Mulheres em sala de aula. In: PRIORE, Mary Del (org.). 

História das mulheres no Brasil. 7 ed. São Paulo: Contexto, 2004, p.443-481. 

 

LUGONES, Maria. Rumo a um feminismo decolonial. Revista de Estudos Feministas, 

v. 22, n. 3, p. 935-952, 2014. 

NICHOLSON, Linda. Interpretando o gênero. Estudos Feministas. p. 9-41. 2000. 

 

OLIVEIRA, Maria Cecília Marins de. O profissional da educação no Paraná: caminhos 

e desafios na formação. VIII Congresso de Educação da PUCPR (educere). 2008.  

 

PARANÁ, Relatório apresentado à Assembléia Legislativa do Paraná, em 15/02/1876, 

pelo Presidente da Província, Adolpho Lamenha Lins. Província do Paraná, Typ. da 

viúva Lopes. 

 

PEREIRA, Denizalde Jesiél Rodrigues. História do movimento democrático que criou a 

sociedade brasileira de educação matemática – SBEM. Tese de Doutorado. Tese-

Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação. Campinas-SP, 2005. 

 

RIBEIRO, Arilda Inês Miranda. Mulheres educadas na colônia. In: 500 anos de 

Educação no Brasil. Belo Horizonte: autêntica, 2000. pp.79-94 

 

RESENCEAMENTO DO BRASIL. Brasília. IBGE: 1980. 

 

ROSEMBERG, Fúlvia e AMADO, Tina. Mulheres na Escola. Cadernos de Pesquisa. 

São Paulo, Cortez/Fundação Carlos Chagas, nº 80, fevereiro de 1992. 

ROSEMBERG, Fúlvia. Caminhos cruzados: educação e gênero na produção acadêmica. 

Educação e Pesquisa. São Paulo, Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo, 2001, pp.47-68. 



355 
 

SILVA, Anderson Afonso da. Narrativas de professores de matemática sobre seus 

enfrentamentos cotidianos. 2013. 227 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual 

Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2013. 

 

SCOTT, Joan Wallach. Prefácio à Gender and Politics of History. Cadernos Pagu (3), 

Campinas, Núcleo de Estudos de Gênero – Pagu/UNICAMP, 1994, p.11-28. 

SCOTT, Joan Wallach. Gênero: Uma categoria útil de análise histórica. Educação e 

Realidade. Porto Alegre, v. n. 2, p. 71-99. 1995.  

 

SCOTT, Joan Wallach. Gender: still a useful category of analysis? Diogenes, v. 57, n. 1, 

p. 7-14, 2010.  

 

SCOTT, Joan Wallach. Gender and the politics of history. New York: Columbia 

University Press. 1988.  

 

SPOSITO, Marília Pontes. O povo vai à escola: a luta popular pela expansão do ensino 

público em São Paulo. Coleção Educação Popular, nº 2, São Paulo, Loyola, 1984, 

pp.69-70. 

 

SPONCHIADO, Justina Inês. Docência e relações de gênero: um estudo de 

dissertações e teses defendidas em instituições brasileiras no período de 1981 a 1995. 

Dissertação de Mestrado, PUC-SP, 1997. 

TORRES, Cláudia Regina Vaz; SANTOS, Marluse Arapiraca dos. A educação da 

mulher e a sua vinculação ao magistério. in: FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira 

Carvalho (org.). Ensaios sobre Gênero e Educação. Salvador: Ufba, 2001.  

 

VIANNA, Cláudia Pereira. Sexo e gênero: masculino e feminino na qualidade da 

educação escolar. In: AQUINO, Julio Groppa. Sexualidade na escola: alternativas 

teóricas e práticas. São Paulo, Summus, 1997, pp.119-130; Os nós do nós: crise e 

perspectivas da ação coletiva docente em São Paulo. São Paulo, Xamã, 1999. 

VIANNA, Cláudia Pereira. Entre o desencanto e a paixão: desafio para o magistério. In: 

BRUSCHINI, Cristina, HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Horizontes plurais: novos 

estudos de gênero no Brasil. São Paulo: Fundação Carlos Chagas/Ed. 34, p.315-342. 

1998.  

YANNOULAS, Silvia Cristina. Feminização ou Feminilização? Apontamentos em 

torno de uma categoria. Temporalis, Brasília, n.22, 271-292, jul.-dez., 2011. 

 

 

Documentos: 

Leis do Império:  

Lei de 15 de outubro de 1827.  

Decreto de 27 de agosto de 1831 

 



356 
 

 

 

SEÇÃO 4 

Potencialidades de uma escrita em diário 

 

____________________________ 

 

 

Ser ou estar. Não, não é ser ou não ser, essa já 

existe, não confundir com a minha que acabei 

de inventar agora. Originalíssima. Se eu sou, 

não estou porque para que eu seja é preciso 

que eu não esteja. Mas não esteja onde? Muito 

boa a pergunta, não esteja onde. Fora de mim, 

é lógico. Para que eu seja assim inteira 

(essencial e essência) é preciso que não esteja 

em outro lugar senão em mim. Não me 

desintegro na natureza porque ela me toma e 

me devolve na íntegra: não há competição 

mas identificação dos elementos. Apenas isso. 

Na cidade me desintegro porque na cidade eu 

não sou, eu estou: estou competindo e como 

dentro das regras do jogo (milhares de regras) 

preciso competir bem, tenho 

consequentemente de estar bem para competir 

o melhor possível. Para competir o melhor 

possível acabo sacrificando o ser (próprio ou 

alheio, o que vem a dar no mesmo). Ora, se 

sacrifico o ser para apenas estar, acabo me 

desintegrando (essencial e essência) até a 

pulverização total. 

 

—  Lygia Fagundes Telles 
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03 de março de 2021. Não peça coerência ao mistério nem peça 
lógica ao absurdo802. 

  Após a leitura do meu capítulo metodológico no dia 12 de agosto de 2020, 

Heloisa me propôs o seguinte: escrever a dissertação em formato de diário. Eu não 

havia sequer cogitado algo de diferente daquilo que a academia nos pede. Forjei uma 

máscara da neutralidade e tentei escrever formalmente como a academia pede. Tentei 

apenas relatar o que vivi: séria, sóbria, sem eco. Tentei... Essa era a minha estratégia de 

sobrevivência na academia – como ensinou Robert Darnton em O Beijo de 

Lamourette803. Fiquei sem saber o que fazer com aquilo que eu sentia. Com essa 

sugestão da escrita de um diário, me reinventei. Pude subverter intencionalmente as 

narrativas de si e os processos de subjetivação do eu.  

A inspiração surgiu a partir do livro Quarto de despejo: diário de uma favelada, 

de Carolina Maria de Jesus, mãe solo, chefe de família que demonstrou as dificuldades 

enfrentadas para sustentar três filhos, que discorre sobre os dias em que morou na 

comunidade do Canindé em São Paulo. É um testemunho por meio de um diário. Dentre 

os textos testemunhais ou confessionais do século XX, encontra-se essa obra, lançada 

em 1960. Apesar da aparente simplicidade com que a lembrança dos acontecimentos é 

narrada nesta obra, revela uma singularidade, porque aponta a presença de uma mulher 

onde ela sempre foi ausente: o de narradora de sua própria história804.  

Espero que com os fragmentos de diários desta seção, escritos a partir de uma 

confusão de ideias e de incoerências e de sentimentos e de perguntas não respondidas, 

possa expressar o que eu quero dizer. Ou ainda: espero que possa despertar mais 

perguntas. A ideia de fragmentos pode parecer sem fundamento. Mas pensamos junto 

com Rosane Preciosa: A idéia de fragmento arrasta consigo o incômodo da 

incompletude. Além dessa sensação de incômodo, pode também gerar um grande 

desconforto: pensamentos fragmentários não asseguram àquele que lê a exposição 

clara de um percurso teórico, de um sírio de onde se parte. Que espécie de segurança 

pode oferecer um texto fracionado, aos pedaços, que insiste em ir ao encontro do que é 

episódico, descontínuo, dissipatório, efervescente, quase informe? Para alguns, talvez 

seja frustrante enredar-se numa viagem desse tipo. Entretanto, se acolhido, o 

 
802 Lygia Fagundes Telles. 
803 DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette. Trad. Denise Bottman. – São Paulo: Companhia das 

Letras, 1990. 
804 BAHIA (2000, p. 21) apud ANDRADE (2009, p.4). 
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fragmento pode nos surpreender. [...] Nele prevalece o entusiasmo pelos agregados de 

sentido que vão despontando pela urgência mesmo de existirem805.  

Essa escrita é um diário de uma mulher, feminista, pesquisadora, educadora 

matemática, com sentimentos de injustiça sobre a realidade patriarcal. A pesquisa que 

desenvolvi e que contei nestes fragmentos até aqui elucida muitas dessas situações: a 

mulher inserida em um espaço de trabalho (na Educação Matemática) sem deixar de 

assumir o seu papel de mulher. Ou ainda: escolhas que fazem sentido por serem 

mulheres. Pareceu trabalhoso de início produzir estes fragmentos de diário, mas aceitei 

esse desafio. E como a Heloisa disse, esse formato poderia ajudar (e ajudou) na 

construção dos objetivos de pesquisa bem como com a comunicação dos recados que eu 

gostaria de passar com eles. Além disso, eu já estava escrevendo em um formato 

narrativo muito próximo de um diário antes de assumir essa característica neste trabalho 

– embora estivesse tentando seguir normas da academia. Penso hoje que seria muito 

mais difícil, para mim, não escrever de uma forma que pudesse expressar as minhas 

subjetividades. Ainda que não seja tão simples narrar sensações, o que posso dizer é 

que, mesmo que não compreenda de maneira racional e lógica, é sempre possível sentir.  

O que Heloisa e eu observamos de antemão, naquela conversa do dia 12 de 

agosto do ano passado, é que o diário tem um apelo feminino, e diz de anseios, de 

sentimentos, dos enfrentamentos do dia a dia, de impasses, de lutas, da construção de 

um discurso e de questões sobre a existência.  

 

 

Helô, obrigada pela sugestão. 

 

 

 

 

* 

 

 

 
805 PRECIOSA (2010, p. 23). 
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                                                                          06 de março de 2021 
A hora da estrela (fragmento) 

Clarice Lispector 
udo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a 
outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história 
havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o 

sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais 
começou. 
 Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito 
trabalho.  

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a 
escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de 
acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? 
Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é 
um fato. Os dois juntos — sou eu que escrevo o que estou escrevendo. 
Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior e inexplicável. A 
minha vida mais verdadeira é irreconhecível, extremamente interior e não tem 
uma palavra só que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo e 
reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa 
esta história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto 
alto agudo uma melodia sincopada e estridente – é a minha própria dor, eu 
que carrego o mundo e há falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi 
palavra mais doída, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos 
montes. 

Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão 
gradual — há dois anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. 
É visão da iminência de. De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como 
que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo 

T 
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fim que justificaria o começo — como a morte parece dizer sobre a vida — 
porque preciso registrar os fatos antecedentes806. [...] 

 

* 

 
806 LISPECTOR (1998, p.11). 
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07 de março de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Johannes Vermeer 

Uma senhora escrevendo uma carta, 1665. 

 

(2) Gerard ter Borch  

Mulher escrevendo uma carta, c. 1655. 
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Dizia-se geralmente que ensinar-lhes a ler e 

escrever era proporcionar-lhes os meios de 

entreterem correspondências amorosas, e 

repetia-se, sempre, que a costura e trabalhos 

domésticos eram as únicas ocupações próprias 

da mulher. 

 

 Nísia Floresta. 

 

 

 

10 de março de 2021. Vozes em um tom menor807 
Uma coisa, considerando meu estado de espírito atual, parece estar além de 

qualquer discussão; o fato de que não consigo converter meus pensamentos em 

palavras. Tenho no momento algumas ideias suspensas. Mas agora sinto pressa e 

urgência de escrita. Não poderia deixar de convocar uma de minhas intercessoras, 

Clarice Lispector. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a 

escrever808. Lispector me provoca muitos incômodos e, quando me encontro com ela, 

entro em um universo de sentidos que mal posso descrever, e sinto vontade de fazer 

perguntas nascerem, questionar o início, domesticar os monstros apocalípticos809 e 

questionar o que meus pensamentos carregam. Não posso descrever mais sobre o que 

sinto sob o risco de reduzir o impacto que Clarice me causa em meia dúzia de palavras 

que sequer descrevem qualquer coisa. Pelas margens, vou dando corpo para esse texto 

que tenta colocar em palavras uma urgência. O que aqui escrevo é da ordem da 

necessidade. É visão da iminência de. De quê? Quem sabe se mais tarde saberei810.  

Não poderia começar de outra forma senão dizendo sobre o que é ou não dizível 

e quem pode dizer.  

Há tantas formas de não-existência feminina; uma delas é a impossibilidade da 

narração do eu. Foucault nos diz o seguinte: há sempre no interior das sociedades os 

discursos permitidos e os discursos interditados811. O discurso feminino foi, durante 

muito tempo, um desses discursos que foram impedidos de percorrer espaços (públicos). 

 
807 PERROT (2008, p. 30) 
808 LISPECTOR (1998, p. 11) 
809 LISPECTOR (1998, p.11). 
810 LISPECTOR (1998, p. 11. 
811 FOUCAULT (1996). 
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Mulheres personagens ficcionais ou reais eram sempre escritas ou descritas por 

homens812. 

Lígia Fagundes Telles nos diz que as primeira poetas encontraram nos diários 

um recurso para registrarem suas inspirações, sendo essa a primeira forma de expressão 

da subjetividade das mulheres, tornando-se o nascedouro da literatura feminina813. 

Neles é a mulher que surge como narradora dos seus anseios, rompendo com o silêncio 

e com a dominação do masculino na construção de personagens e na produção de 

olhares delineadores sobre o feminino814. Até então, o sujeito feminino era conhecido 

apenas a partir do imaginário masculino, pelo qual era representado por meio de 

discursos que o definiam e instituíam regras do que as mulheres deviam dizer ou fazer e 

como deveriam ser815. Ao terem acesso a essas escritas privadas e íntimas, elas 

permitiram, além de se comunicar e de guardar a sua memória, um olhar próprio sobre 

si, a partir das próprias mulheres, e não por uma literatura de autoria masculina. 

Michelle Perrot e Georges Duby nos dizem que a oposição do público-privado, 

que constrói a relação entre o masculino e feminino e determina o social e individual, 

deixa clara a esfera de produção feminina e o uso que a mulher faz da escrita: é uma 

escrita privada, íntima, ligada à família, praticada à noite, no silêncio do quarto, para 

responder às cartas recebidas, escrever um diário e contar de sua vida816. À mulher eram 

permitidos as cartas e diários, inicialmente. Posteriormente as poesias e romances, que 

diziam de um lugar de sensações. Não obstante, diário não é um gênero especificamente 

feminino, mas tornou-se mais adequados às mulheres por seu caráter privado817. A 

carta, assim como o diário, constitui esse tipo de escritura do “eu”, tendo em vista que 

correspondem a uma forma de expressão feminina, autorizada ou tolerada818.  

Mas foi apenas no fim do século XIX e início do XX que o diário pessoal tomou 

as características que possui hoje, como “livro do eu” e de escrita feminina, em que 

foram expostos sentimentos, questionamentos e reflexões sobre o eu, que buscam a 

identidade819. 

 
812 TELLES (2002). 
813 TELLES (2002) 
814 JOVIANO (2010). 
815 TELLES (2002). 
816 DUBY; PERROT (1990). 
817 PERROT (2008). 
818 PERROT (2008, p.29). 
819 PERROT (2008, p.29). 
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O fato de ser uma prática de escrita associada às mulheres contribui ainda mais 

para o desprestígio do gênero frente às práticas consideradas literárias, exercidas, ainda, 

por homens 820. O texto de conteúdo altamente subjetivo e intimista foi considerado 

inferior e vulgar pela sociedade e por um grupo literário de pessoas que diziam o que 

era e o que não era literatura. Mas essas escritas são infinitamente preciosas, porque 

autorizam a narração de um “eu”. Um eu que não existia. Um eu que não era ouvido. É 

graças a eles que se ouve a voz das mulheres. Vozes em um tom menor821, mas que 

aparecem de alguma forma822; esse tipo de escritura permitiu que as mulheres falassem 

de si livremente, pela primeira vez, rompendo silêncios, embora essas manifestações 

permanecessem dentro de um espaço privado823. 

Desde que as mulheres conquistaram o direito à alfabetização, os diários se 

caracterizaram como uma escrita feminina possível, sendo um instrumento para se 

conhecer e de se fazer conhecer 824. É certo que, em certa medida, ler e escrever é 

considerado um privilégio. Nem todas as mulheres conquistaram esse direito e, como 

mencionei em outro dia825, ser mulher não é categoria única. Maria Teresa Cunha, ao 

nos dizer acerca da produção de diários femininos, nos indica essa prática inserida em 

uma concepção econômica burguesa, que propõe uma casa com espaços e 

possibilidades, em especial com o auxílio de um quarto próprio, sendo um reduto para a 

escrita de diários826. Talvez por esse motivo as mulheres das classes populares, em 

geral, estavam excluídas dessa prática, uma vez que não possuíam condições materiais, 

residenciais ou alfabetização que garantisse a escrita.  

Para entender a singularidade de um diário feminino é preciso lembrar que os 

documentos históricos – oficiais ou não – foram quase em sua totalidade escritos e 

produzidos por homens, uma vez que as mulheres tiveram menos acesso (ou nenhum 

acesso) à esfera pública, que diz respeito aos direitos sociais, civis e políticos, o que 

inclui o alcance à educação, por sua vez. O que restou da memória escritas das 

mulheres? Essas foram designadas a um pequeno grupo de mulheres letradas, que 

poderiam ter guardado cartas ou diários. Na história houve pouquíssima valorização da 

escrita de mulheres.  

 
820 NASCIMENTO (2013). 
821 PERROT (2008, p. 29). 
822 PERROT (2008, p. 30). 
823 PERROT (2008). 
824 MILAN (2016). 
825 [DIA DO DIÁRIO E PÁGINA.] 
826 CUNHA (2007). 
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Essas relações de poder podem ser percebidas quando Michelle Perrot explica 

sobre a dificuldade de encontrar documentos que dão vozes às mulheres e menciona a 

importância dos diários como locais que recordam a visão feminina de dado contexto e 

momento histórico827. Perrot afirma que, no século XIX, a prática da leitura era algo 

impróprio quando feito por mulheres, e a escrita, por sua vez, considerada divergente 

dos propósitos que uma mulher deveria alcançar: o casamento e o lar828.  

Philippe Lejeune, em seus estudos com diários, nos alerta sobre a escassez de 

diários de rapazes, isso porque as meninas foram orientadas a escrever diários, porque 

essa seria uma forma de autovigia e autodisciplina para as funções sociais que as 

mulheres estavam destinadas829. À mulher coube a memória do privado, e isso, 

inevitavelmente, fez com que as memórias das mulheres relatadas por meio da escrita se 

tornassem diferentes das dos homens, porque as percepções sobre lugares, pessoas e 

acontecimentos são marcadamente diferentes830: a vida do homem fazia parte de uma 

esfera pública. 

 

 

 

 * 

 

 

 

 

 

 

 

 
827 PERROT (1989) 
828 PERROT (1989) 
829 LEJEUNE (1997). 
830  MILAN (2016). 
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Antes, a mulher era explicada pelo homem. 

[...]. Agora é a própria mulher que se 

desembrulha, se explica. 

  Lygia Fagundes Telles 

 

15 de março de 2021.  Uma escrita feminina: os rumos da 
narração do eu 

A literatura de autoria de mulheres eleva-se, sobretudo, nos anos sessenta e 

setenta do século XX, com a luta feminista pelos direitos das mulheres e pela sua 

entrada em espaços públicos. Surgiu, nesta época, em várias partes do mundo, um 

interesse em conhecer a história silenciada da mulher831, que até então trazia uma 

realidade já diagnosticada na literatura: a marginalização da escrita feminina. Para isso, 

autobiografias, diários, cartas, tornaram-se objeto da atenção de pesquisadores e 

pesquisadoras com o objetivo de desvendar, por meio de narrativas de mulheres ditas 

comuns, a história que não estava escrita832 e que não era dizível.  

A partir daí, Mariza Bahia nos diz que é construída uma memória feminina: uma 

mulher construindo sua própria história e, por consequência, a história de tantas 

outras mulheres833. Por muito tempo, a mulher escritora não foi analisada a partir de sua 

escrita feminina característica. É que, mesmo quando ela enfoca uma perspectiva 

feminina e olha a realidade por uma ótica feminina – seu olhar de vivências, isso ou 

passa despercebido ou é negligenciado pela crítica tradicional. Lygia Fagundes Telles, 

Clarice Lispector, Adélia Prado, Lya Luft, Marguerite Duras, Conceição Evaristo, 

Carolina Maria de Jesus, entre outras escritoras, são inseridas no cânone literário, mas 

não pelo que é narrado sob uma ótica feminina em suas obras. Os temas, a perspectiva 

da realidade, a identidades, as subjetividades e a própria característica dos textos 

mostram que essas autoras, por meio de suas escritas, refletem sobre a condição da 

mulher.  

É a partir dessa ótica peculiar, de uma maneira feminina de ver o mundo e de 

estar no mundo, que conduzi a escrita deste trabalho. O diário – feminino – me auxiliou 

 
831 ANDRADE (2009). Falo com mais profundidade sobre essa questão na sessão 2: caminhos... Um 

modo de pensar com e pela história oral. 
832 ANDRADE (2009, p. 2). 
833 BAHIA (2000) apud ANDRADE (2009, p.4). 
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nesse processo. Não obstante, pode-se dizer que a literatura da memória feminina, 

convencional ou revolucionária quanto à forma, pelo gênero de escrita, será sempre 

marcada pela experiência de ser mulher em uma sociedade patriarcal, que marginaliza o 

feminino834. A representação das visões de mundo em uma narrativa da memória de 

uma mulher é produzida a partir da ótica feminina, portanto, de um ponto de vista 

marginalizado e ótica diferente em relação a escritas produzidas por homens835.  

A memória feminina, dentre outras escritas de minorias que questiona um 

discurso dito como oficial, apontará em direção ao lugar da singularidade836. De acordo 

com Mariza Bahia, escrever como mulher é lançar-se num horizonte para além do que 

o movimento histórico lhe vinha permitindo837. Esses relatos pessoais revelam 

experiências individuais e coletivas que, quando são passadas de documentos privados 

a públicos, podem indicar aos leitores alguns aspectos históricos e sociais vistos por 

meio de outros “olhos”: os da subjetividade838.  

Diários na maioria das vezes não são feitos para serem lidos. Mas este é. 

 

 
834 ANDRADE (2009). 
835 ANDRADE (2009). 
836 ANDRADE (2009). 
837 BAHIA (2000, p.70) apud ANDRADE (2009, p. 5). 
838 BATISTA; OLIVEIRA (2017, p. 123). 
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20 de março de 2021.  

 

 

 

 

Embora a imagem surrealista pareça despida de lógica, ela apresenta um 

realismo preciso e respeita algumas leis do mundo real, como a projeção da sombra e a 

perspectiva. O trem é o tempo atual: imortalizado como constantemente em movimento 

e trespassando a parede, quando na realidade não está indo a lugar algum. O tempo 

destrói a paz da sala. 

René Magritte 

O Tempo Trespassado, 1938. 
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* 

16 de agosto ... Passei a tarde escrevendo. Lavei 

todas as roupas. Hoje estou alegre.  

 

Carolina Maria de Jesus 

 

 

21 de março de 2021. O tempo trespassado  

É verdade – escrevo por apenas uma hora, depois volto com a sensação de que 

não consigo mais manter a mente naquele ritmo. Devo acrescentar um algo que não 

importa muito para a apreensão desta narrativa, mas que me acompanha desde o início 

da escrita destes fragmentos: um medo de ter criado grandes expectativas (para mim 

mesma) e oferecer palavras simples e poucas. Acrescento que, embora complicações 

aconteçam, escrever este diário foi uma tarefa que alegrou meus dias. Existiram aqueles 

dias que nada escrevi. Ou que escrevi nada com nada. Aquelas semanas em que ele foi 

abandonado. E aquelas madrugadas em que as ideias bateram à porta do pensamento. 

Por sorte, sempre tenho um caderno ao lado. Me queixei muito. Lamentei. Me 

emocionei. Apaguei muita letra. Chutei o balde. Tentei. Desisti. Voltei atrás. Terminei e 

voltei ao início. Cheguei à conclusão de que não dou conta. Mudei de ideia. Escrevi. 

Reescrevi. Me queixei do pouco tempo que tive para falar tudo que queria. Mas a 

vontade de dizer era tanta... 

 Eu precisava fazer as palavras nascerem. Precisava e queria e achava que não 

existia fuga. E não há. Pesquisamos sobre aquilo que nos dói. Isso me dói. E isso já é 

motivo para trazer aquelas palavras que ficam na garganta. Eu ouvi minhas vozes até 

então silenciadas que se inebriaram por poder falar livremente, compartilhar, 

experienciar, experimentar, produzir diferença, barrar discursos, anunciar, denunciar, 

construir identidade, aprender. Ouvi mulheres falando sobre a vida; repensei a minha. 

Aprendi com elas. Me emocionei, sorri, fiquei perplexa ao reler cada narrativa.  

Aprendi – com Deleuze839 – que uma queixa fala de algo que se acontece que é 

grande demais para mim. Eu realmente não dou conta. 

 
839 Discussão apresentada na letra J de Joie (alegria) no Abecedário de Deleuze, em uma entrevista feita 

por Claire Parnet ao filósofo.   
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 Queixa nem sempre tem a ver com tristeza. É uma reivindicação. Existe uma 

adoração na queixa, é como uma oração. O lamento é sublime840. O medo não vai 

embora, mas se transforma em monstro apocalíptico domesticado. Eu ainda o tenho 

comigo. 

 Concluí que a gente escreve aquilo que dá conta. O jeito é começar assim de 

repente. O tempo passando me traz até esse dia. O tempo. 

Ufa. 

Consultei o Dicionário de termos literários, de Massaud Moisés, e li o seguinte 

sobre o que narra um diário: desde os episódios políticos até a pura introspecção, 

passando pelo registro crítico dos cenários e das peripécias que as viagens propiciam, 

ou pelos embates da vida literária841. É, portanto, um gênero que permite ser 

historiográfico ou não, ou ser um texto literário sem fatos históricos, pode conter 

política, escrita de si, invenções, cartas, fotos842, recados, desenhos, irreverências 

literárias. Não há regras: pode haver fugas, coisas da imaginação, as reflexões, as coisas 

sem menor sentido, as queixas e até os espaços em branco843. Pode-se escrever sobre 

tudo o que quiser, na sequência (ou falta de sequência) que desejar. A ordenação dos 

fragmentos é a que escolhemos. Poderia ser outra. Poderiam ser várias. É certo que 

precisa ter início, meio e fim. Mas não necessariamente nessa ordem. Você não começa 

pelo princípio, começa pelo meio, começa pelo instante de hoje844. E Como começar 

pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer?845 

Mas existe sim uma regra. Essa regra parece ser essencial: a noção de tempo. 

Penso junto de Blanchot: O diário íntimo, que parece tão livre de forma, tão dócil aos 

movimentos da vida e capaz de todas as liberdades, já que pensamentos, sonhos, 

ficções, comentários de si mesmo, acontecimentos importantes, insignificantes, tudo lhe 

convém, na ordem e na desordem que se quiser, é submetido a uma cláusula 

 
Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4908216/mod_folder/content/0/%5BGilles_Deleuze%2C_Clair

e_Parnet%5D_Abeced_rio%28z-lib.org%29.pdf?forcedownload=1>. Acesso no dia 18 de abril de 2021. 
840 Trecho da discussão apresentada na letra J de Joie (alegria) no Abecedário de Deleuze, em uma 

entrevista feita por Claire Parnet ao filósofo. 
841 MOISÉS (2004, p. 121). 
842 BATISTA; OLIVEIRA (2017). 
843 BATISTA; OLIVEIRA (2017). 
844 LISPECTOR (1978, p. 25) 
845 LISPECTOR (1998, p. 11) 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4908216/mod_folder/content/0/%5BGilles_Deleuze%2C_Claire_Parnet%5D_Abeced_rio%28z-lib.org%29.pdf?forcedownload=1
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4908216/mod_folder/content/0/%5BGilles_Deleuze%2C_Claire_Parnet%5D_Abeced_rio%28z-lib.org%29.pdf?forcedownload=1


371 
 

aparentemente leve, mas perigosa: deve respeitar o calendário. Esse é o pacto que ele 

assina846.  

O tempo perigoso, que destrói a paz da sala, traz o realismo preciso: nem muito, 

nem tão pouco.  O domínio do tempo é um fator quase sine qua non, porque a escrita de 

si deseja reter o tempo, constituindo o lugar da memória. O tempo é o vínculo entre a 

memória e o que foi vivido847 e que será narrado. Lembrado. Apostamos em uma escrita 

em diário com potencialidades, uma escrita da pesquisa que seja generosa: nosso desejo 

é que essas folhas circulem. Que possam ser lidas. Arriscamos numa escrita 

fragmentada, feminina, subjetiva, e por vezes subversiva, que trespassa o tempo, ou que 

o tempo trespassa. Ou que o tempo destrói. 

 

 

Arriscamo-nos.  

 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
846 BLANCHOT (2005, p. 270). 
847 THIES; PERES (2009, p. 222). 
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23 de março de 2021. Esquecer-se 

 

A escrita deste diário exigiu a memória. Os diários transformaram-me em uma 

leitora de mim mesma e me levou ao lugar da memória, e precisamos nos deslocar até 

ele para que a narrativa de si aconteça. Desejo que de alguma forma esses fragmentos 

façam parte memórias de quem me leu. É claro que tem situações que foram 

irreproduzíveis a partir da memória, porque o esquecer não me permitiu. As 

imperfeições da memória se encontram com o tempo perigoso aqui neste diário. O 

tempo leva algumas coisas embora e se encarrega de borrar outras. 

O diário exigiu a memória. A memória, por sua vez, exigiu o esquecimento848. 

Não é possível alguém recordar tudo o que viveu, sob a pena de perder seu juízo. O 

esquecimento é da memória a sua outra face. O conto de Jorge Luís Borges, Funes, o 

Memorioso (ou Memorial), nos ajuda a ilustrar essa ideia, conforme elucidou, também, 

Paul Ricoeur849. O personagem dessa história, Irineu Funes, recorda o vivido com uma 

fidedignidade absoluta.  

Num rápido olhar, nós percebemos três taças em uma mesa; Funes, todos os 

brotos e cachos e frutas que se encontravam em uma parreira. Sabia as formas das 

nuvens austrais do amanhecer de trinta de abril de 1882 e podia compará-los na 

lembrança às dobras de um livro em pasta espanhola que só havia olhado uma vez e às 

linhas da espuma que um remo levantou no Rio Negro na véspera da ação de 

Quebrado. Essas lembranças não eram simples; cada imagem visual estava ligada a 

sensações musculares, térmicas, etc. Podia reconstruir todos os sonhos, todos os 

entresonhos. Duas ou três vezes havia reconstruído um dia inteiro, não havia jamais 

duvidado, mas cada reconstrução havia requerido um dia inteiro. Disse-me: Mais 

lembranças tenho eu do que todos os homens tiveram desde que o mundo é mundo. E 

também: Meus sonhos são como a vossa vigília. E também, até a aurora; Minha 

memória, senhor, é como depósito de lixo. Uma circunferência em um quadro-negro, 

um triângulo retângulo; um losango, são formas que podemos intuir plenamente; o 

mesmo se passava a Ireneu com as tempestuosas crinas de um potro, com uma ponta de 

gado em um coxilha, com o fogo mutante e com a cinza inumerável, com as muitas 

faces de um morto em um grande velório. Não sei quantas estrelas via no céu [...]. Não 

apenas lhe custava compreender que o símbolo genérico cão abarcava tantos 

indivíduos díspares de diversos tamanhos e diversa forma; perturbava-lhe que o cão 

das três e catorze (visto de perfil) tivesse o mesmo nome que o cão das três e quatro 

(visto de frente). Sua própria face no espelho, suas próprias mãos, surpreendiam-no 

cada vez. Comenta Swift que o imperador de Lilliput discernia o movimento do ponteiro 

dos minutos; Funes discernia continuamente os avanços tranquilos da corrupção, das 

 
848 RICOEUR (2003). 
849 RICOEUR (2003). 
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cáries, da fatiga. Notava os progressos da morte, da umidade. Era o solitário e lúcido 

espectador de um mundo multiforme, instantâneo e quase intolerantemente preciso850. 

 

 O conto nos transporta para uma pequena cidade Uruguaia onde reside Irineu 

Funes, cuja memória é tão poderosa que sobrepõe todas as suas faculdades. Era como se 

a sua memória construísse uma réplica perfeita do que foi vivido. O tempo, para ele, era 

uma realidade que o visitava harmoniosamente e sua vivência do passado era tão real 

quanto o presente. Tudo o que ele enxergava era imediatamente guardado ao mesmo 

tempo em que era projetado, formando em sua mente um encadeamento de imagens 

memoriais. Algo que, para nós, seria tão semelhante entre si a ponto de esquecermos, 

mas para ele era inteiramente novo. Sem seletividade na memória, ele não tinha 

capacidade de abstração, portanto, narrar o vivido-recordado era quase impossível. Isso 

é notavelmente acentuado quando se considera que narrar é uma elaboração 

aproximada, não apenas do que lembramos, mas do que imaginamos851. Dessa maneira, 

o narrador do conto de Borges nos disse que Funes “Havia aprendido sem esforço o 

inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, contudo, que não era muito capaz de 

pensar. Pensar é esquecer diferenças, generalizar, abstrair. No mundo abarrotado de 

Funes não havia senão detalhes, quase imediatos”852. Apesar de sua condição parecer 

ideal para que fosse um grande historiador do mundo, visto que era incapaz de esquecer, 

ele nunca seria apto para produzir História, pois ela está inegavelmente ligada ao 

presente. Funes estava irremediavelmente preso ao passado. Vivia-o sem distância. É 

impossível refletir sem esquecer 

 O conto de Borges destaca esse papel do esquecimento na memória, a 

necessidade de esquecer alguns detalhes de nossas experiências para lembrar outros 

detalhes ou partes importantes delas, além da necessidade de ser seletivo e imaginativo 

na narrativa do que nós recordamos. Assim, é importante levar em conta que as nossas 

narrações transcorrem o tempo (o que Ricoeur853 chama de tempo narrado) e que a 

linguagem não dá conta de toda realidade. 

 

 

 

* 

 
850  BORGES (1979, pgs. 477-484). 
851 RICOEUR (2003). 
852 BORGES (1979, p. 484). 
853 RICOEUR (2003).  
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Tudo se me evapora. 

A minha vida inteira, 

as minhas recordações, 

a minha imaginação 

e o que contém, 

a minha personalidade, 

tudo se me evapora. 

Continuamente 

sinto que fui outro, 

que senti outro, 

que pensei outro. 

Aquilo a que assisto 

é um espetáculo 

com outro cenário. 

E aquilo a que assisto 

sou eu. 

Para criar, destruí-me; 

tanto me exteriorizei 

dentro de mim, 

que dentro de mim não existo 

senão exteriormente.  

 

Bernardo Soares (Fernando Pessoa). 

 

 

25 de março de 2021.  Irreverência.  

Aqui neste diário compartilhei coisas que, se eu não contasse, ninguém poderia 

saber: não por ignorância, mas por pertencer às minhas subjetividades. É escrito como 

forma de revelar algo além do que pode ser percebido na superfície. É um despir-se por 

meio da escrita. É uma tentativa de ver em um suporte material um período vivido, 

narrando nele não só eventos de forma objetiva, mas, principalmente, de forma 

subjetiva, (res)significando a própria existência. Em suma, é uma tentativa de entender 

minha própria identidade por meio de um atrevimento literário. Essa escrita é a minha 

forma de evasão, especialmente por se tratar de um diário, por propiciar a liberdade da 

palavra, dos sentimentos, a expressão dos anseios das várias mulheres que habitam meu 

“eu”, múltiplo em vozes e fragmentado por elas, como este próprio texto é.  
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–  Eu bem que gostaria de todas as manhãs sentir que o que vivo é grande demais para 

mim porque seria a alegria em seu estado mais puro854. 

 

Essa pesquisa é grande demais para mim. 

 

 

 

 

 

***

 
854 Torquato Neto, 2004. 
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Ainda algumas palavras... 

 

____________________________ 

 

Convencionou-se chamar de 'acadêmica' e 

elegê-la como a forma prioritária e 

reconhecida de expressão dos estudos e 

pesquisas realizados nas universidades. (...) 

Na maioria das vezes a escrita 'científica' 

deixa poucos rastros das inúmeras 

implicações que a teceu: as dúvidas, os 

impasses, as noites mal dormidas, as páginas 

em branco na tela do computador ficam para 

trás, compondo uma memória que se quer 

esquecida ou uma ferida que se quer 

cicatrizada ou uma espécie de diário de erros 

superados. (...) No entanto, esse tipo de texto 

carrega muito pouco de uma potência de 

transformação. Por quê? Talvez porque não 

haja paixão. A razão no estilo cartesiano 

assegura métodos de pesquisa e, por 

conseguinte, também de escrita assépticos e 

tristes. São todos aqueles textos que nossos 

olhos percorrem por obrigação e que pouco 

depois esquecemos. São textos que não nos 

tiram do lugar, que não nos provocam, ou 

agradam ou desagradam, ou nos trazem 

alguma idéia ou nos deixam alguma 

indagação.  

 

Guimarães Rosa855 

 

07 de maio de 2021 
Confesso que não sei exatamente qual o momento certo de acabar. A experiência 

de pesquisar deveria acabar nessas últimas letras? Como eu posso ter certeza de que me 

fiz entender? Respondi à questão que propusemos? Fui coerente? Como eu posso 

perceber que é hora de parar de escrever? Esse texto não fala sobre a pesquisa que 

realizamos, mas ele é a pesquisa. Foi trabalhoso chegar até aqui. Precisei desabar cinco 

 
855 ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 3ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993. 
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ou doze vezes por não saber como se faz para conhecer um caminho. Vomitei 

coelhinhos. Deixe-me explicar. Certa vez, eu li um conto de Julio Cortázar (1971) que 

se chamava: Carta a uma senhorita em Paris. O conto fala de um homem que se muda 

para um lugar transitório que pertence a uma amiga dele que está de viagem em Paris. 

Esse homem passa a vomitar coelhos, e isso se torna mais frequente quando se instala 

no apartamento emprestado, onde vive, também, uma empregada doméstica que 

mantem uma organização excessiva no local e, por esta razão o personagem principal 

pensa em um plano para evitar que a empregada descubra seu segredo, escondendo os 

coelhinhos em um armário e cuidando deles durante a noite, enquanto ela dorme. 

Durante o dia, os coelhos destroem alguns pertences da dona da casa, os quais o 

personagem principal tenta reparar. Finalmente, quando se vomita o coelhinho número 

onze, ele decide matar os coelhos, jogando-os da sacada do apartamento. Eu sinto que, 

durante toda essa trajetória de pesquisa, vomito coelhinhos. Nesse caso, o ato de 

vomitar representa o ato de dizer ou escrever. Foi desconfortável. É uma sensação 

paradoxal. Veja: vomitar coelhos não parece ser agradável. Mas são coelhinhos! O que 

quero dizer é que, ao mesmo tempo que escrever dói, é desconfortável, machuca a alma 

às vezes, essa experiência foi (e está sendo) alegre. Escrever sobre o que me move é 

suave. Não é simples. Mas é tranquilo e sereno. Acabo de vomitar o décimo terceiro 

coelho. 

Eu ouvi palavras tão duras, mas também palavras que me acolheram e me 

fizeram aprender tanta coisa. Aprendi muito com as mulheres que compuseram este 

trabalho: Maria Tereza, Clélia, Regina Buriasco, Regina Pavanello, Neuza, Ettiène, 

Célia, Márcia e Heloisa, a orientadora desta pesquisa. Volto a dizer: essa dissertação é 

uma produção coletiva, porque são narradas tantas vidas, são mobilizadas tantas 

mulheres, e ao mesmo tempo atravessada por minhas vivências. Várias vozes ressoam 

por aqui. Essas vozes dizem algo de nós e nos permitiram dizer das realidades que 

estamos inseridos e inseridas. Me permitiram dizer de uma educação matemática que 

continua construindo e desconstruindo ideias de feminino.  

Essas narrativas de vida que passaram como uma flexa, mas que não se 

encerram em mim. Porque são falas escritas em um diário que vão para o mundo, 

porque essa é uma pesquisa que vai para o mundo. Esse diário foi feito para ser lido. 

Adianto que não pararei por aqui. Uma ideia resiste, e pesquisar é também resistir. 

Continuarei. Há mais perguntas para serem respondidas na História da Educação 
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Matemática quando falamos em atravessamentos de gênero e desejo continuar pensando 

sobre elas. Por essa razão, deixe-me dizer: essa pesquisa não acaba. 

 

 

Fotografia de uma página do livro Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus. 

 
Esta mesa é bagunçada. Tem anotações em fitas coloridas para todo lado. 

Faz sol e ele bate na minha janela. Fecho a cortina. Arrumo a bagunça. Coloco os 

livros cheios de poeira empilhados. Canetas, folhas esparramadas, frases que tiro 

dos livros e ficam vagando por aí. Hora ou outra bato o olho e reflito sobre elas. 

Um arquivo do word aberto, fone de ouvido, minhas músicas favoritas. Eu escuto 

música para escrever. Às vezes chove. O frio eu não suporto. Finjo que nem existo 

quando ele aparece. Chá de camomila numa mão, Quarto de despejo na outra. 

Muitos planos. Frustrações. A capa do meu diário é uma foto de Paulo Freire. Dia 

inteiro pensando nesse caminho. Pesquisar não é preciso. Pesquisar é quando vivo. 

Anoiteço e sonho com a escrita. Alguns deste fragmentos vieram de sonhos. 

Resultado da submersão. Dias atentos e dias que nem lembrei. Dois anos e meio. E 

mais alguns anos pela frente.  
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Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de 

fazer sentido. Eu não: quero é uma verdade inventada.856 
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