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INTRODUÇÃO

O cenário de desistência da licenciatura em matemática noturno da Universidade Estadual de

Campinas - Unicamp (Curso 29) assemelha-se com os dados do Censo da Educação Superior de

2019 que indica 65% dos estudantes que ingressaram no curso de licenciatura em matemática no

Brasil em 2010 não concluíram o curso, logo não foram habilitados para lecionar (INEP, 2020). Dessa

maneira, temos o cenário atual do Brasil em que 25% dos professores de matemática do Ensino

Médio não têm a formação adequada para lecionar (INEP, 2020).

Além disso, podemos interpretar ao ler um relatório da Cesgranrio sobre o perfil dos graduados

em matemática (BELTRÃO et al., 2020) que menos da metade das pessoas que de fato concluíram o

curso seguiu na carreira de docente ou em alguma área profissional relacionada à educação.

Pesquisas apontam que dificuldades relacionadas à sala de aula no início da carreira, desvalorização

da profissão e formação inadequada para docência foram definitivos para a desistência da profissão

(SOUTO, 2016; CRUZ & BAYER, 2017). Esses fatores são evidenciados nos estudos de Souto

(2016) quando investigava os egressos concluintes da Universidade Federal de São João Del Rey e

de Cruz e  Bayer (2017) na Universidade Estadual do Maranhão.

METODOLOGIA

Nossa investigação tem caráter, principalmente, qualitativo pois buscamos fatores pessoais e,

potencialmente, de natureza diversa. Para tanto, nosso principal método utilizado foi o de entrevistas

semiestruturadas (BONI & QUARESMA, 2005), realizadas por videoconferência, com egressos do

Curso 29. Para tais entrevistas, realizadas no segundo semestre de 2021, utilizamos questões

abertas que nos ajudaram a entender a experiência dos estudantes que passaram pelo Curso 29.

Focamos, neste texto, nas percepções referentes ao curso em si. Portanto, neste semestre

analisaremos as informações coletadas nas entrevistas através de enumeração de aspectos

marcantes para os entrevistados e confirmação ou não das hipóteses criadas no semestre anterior.

Sendo assim, parte da análise será separar as informações relevantes para nossa pergunta de

pesquisa, traçar um perfil geral dos participantes e, possivelmente, elencar fatores que contribuíram

ou atrapalharam a conclusão do Curso 29.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao analisar as entrevistas de egressos concluintes do curso de Licenciatura em Matemática da

UNICAMP, podemos elencar algumas dificuldades que tiveram durante esse período na universidade.

Iremos focar nas adversidades que estão relacionadas à vida pessoal e externas ao Curso 29,
às reclamações e dificuldades reportadas pelos participantes e os elogios, aspectos positivos
sobre o Curso 29 e a Unicamp em geral.

As dificuldades mais frequentemente mencionadas pelos entrevistados foram: precisar trabalhar

enquanto estuda para poder se manter na faculdade, transporte público para se deslocar, falta de

base escolar quando ingressou e problemas relacionados à saúde mental.

Quando trata-se de precisar trabalhar enquanto estuda, podemos levantar alguns pontos, alguns

deles estão relacionados por precisar de dinheiro para se manter na faculdade, isso engloba moradia,

transporte, alimentação, etc. Tivemos relatos como: "Comecei a trabalhar no 3ºsemestre dando aulas

na rede pública, porque eu precisava do dinheiro para me manter" (Entrevista R03C). Além disso,

outros entrevistados também reportaram que trabalhar enquanto estuda afeta no desempenho na

universidade, porque não têm muito tempo para estudar para as provas.

De acordo com a pesquisa em andamento, sendo realizada pela Drª Rita Santos Guimarães

(orientadora deste projeto de IC), com os egressos do Curso 29 entre 1998 e 2019, mais da metade

dos egressos concluintes não exerciam atividade remunerada, enquanto a porcentagem do grupo

total de egressos era de 38%. As duas categorias que indicam maior tempo de trabalho tiveram

porcentagens mais elevadas no grupo de não concluintes. Então, podemos concluir que os

estudantes que não trabalhavam e os que trabalhavam e recebiam ajuda financeira tiveram mais

chances de se formar, enquanto os estudantes que trabalham para se sustentar, seja de forma parcial

ou integral, são mais susceptíveis a não conclusão do curso.

Gráfico 1: Porcentagem dos egressos do Curso 29 por participação na vida econômica da família,

agrupados em: Total, Não concluintes e Concluintes.

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela DAC/Unicamp.
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Agora, quando se refere ao deslocamento até o campus, os entrevistados que dependiam do

transporte público para deslocar-se reclamavam do tempo gasto para chegar até a universidade. Em

particular, muitos desses alunos gostariam de chegar mais rápido até a universidade para conseguir

ter um bom rendimento de estudos, mas por causa do tempo gasto para se deslocar tornou-se um

impasse.

Outra dificuldade encontrada é a saúde mental, podendo afetar o desenvolvimento do aluno na

graduação, na vida pessoal e profissional. Segundo o entrevistado M01C, a saúde mental foi um

empecilho para terminar o curso, demorou muito para notar que precisava de tratamento profissional

para aguentar a pressão da universidade, mudanças pessoais e a greve de 2016, que também

contribuiu para isso. Ademais, há muita pressão nas matérias, nas provas e alta carga de

meritocracia, como sugeriu M01C, ao dizer “eu não consegui isso por culpa minha” (Entrevista

M01C).

E por fim, a última adversidade é a falta de base escolar dentro da faculdade. A maior parte dos

entrevistados sentiram essa dificuldade depois de ingressar na universidade, especialmente alunos

que vieram de escola pública. Segundo a entrevistada R01C, se sentiu perdida nos dois primeiros

anos da graduação e os professores não estavam preocupados com o conhecimento prévio dos

alunos.

Analisando aspectos relacionados às reclamações e dificuldades reportadas pelos entrevistados

sobre o Curso 29, durante a graduação, apresentaremos os principais tópicos mencionados e alguns

exemplos retirados das entrevistas.

Sobre o conteúdo ensinado durante o curso, houve a percepção de que as disciplinas não

condizem com o quê os professores terão que ensinar no Ensino Básico, como dito por um dos

nossos entrevistados: "As disciplinas do curso não condizem com a realidade da profissão. Faltam

referências explícitas nas disciplinas para licenciatura” (Entrevista R01C).

Outro tópico, mencionado por cinco entrevistados, foi o nível de complexidade das matérias, o que

acarretava em dificuldades para continuar no curso, sendo as disciplinas de Análise e Física as mais

citadas nas entrevistas, duas observações emblemáticas retiradas da entrevista de L01C:

Física 1 e 2 foram bem traumatizantes, a 2 em especial, se questionando porque

tínhamos que estudar gases. O professor também não era tão compreensível, a aula

era só leitura de slide [...] A análise também foi uma matéria bem difícil, ela é muito

abstrata, até entender o que estava acontecendo demorou um pouco (Entrevista

L01C)

Acrescenta-se a este quadro, reclamações sobre a falta de preocupação com as dificuldades dos

alunos e falta de didática por parte dos docentes. Tal situação dificulta ainda mais a conclusão do

curso, como dito pelo entrevistado R04C: “O que mais me revolta é o comportamento dos

professores de pouco se importarem com o processo de aprendizagem e acharem que você (aluno)

deve ser uma máquina de fazer contas". Ainda sobre os docentes também é relatado por seis

entrevistados que eles não se preocupam com o ensino do conteúdo e só estão na universidade

devido às pesquisas que realizam, como também sua formação, pois a maioria não tem formação em

licenciatura e nunca estiveram em uma sala de aula do Ensino Básico, “o Curso 29 está bem longe
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de ser um curso de licenciatura, os docentes nunca entraram na sala de aula e tem uma visão

utópica sobre educação atual” (Entrevista B03C).

Outro problema relatado pelos entrevistados é a falta matérias da educação e matérias que sejam

mais voltadas para o Ensino Básico, sendo que as poucas que abordam tais assuntos não se

relacionavam com o restante do curso como dito pela entrevistada J03C: "era bem separado

matemática no IMECC e questões pedagógicas na Faculdade de Educação, e elas não se

conversavam muito".

Dessa forma podemos destacar que, uma das maiores críticas ao curso está centrada nos

docentes, as reclamações ressaltam que falta à eles saber explicar o conteúdo de uma maneira que

faça sentido para formação de professor. Como relatado por Bitencourt e Krahe (2014), o docente

precisa saber articular os conteúdos dados com a formação do discente da licenciatura, trazer para a

aula como será a realidade de uma sala de aula do Ensino Básico, por exemplo, pois isso seria

enriquecedor para a formação. De acordo com nossos dados, os egressos do Curso 29 consideram

que os docentes não têm essa percepção da Educação Básica, o que acaba sendo prejudicial,

apesar do curso ser para formação de professores.

Entretanto, também analisaremos as falas das entrevistas relacionadas aos elogios, aspectos

positivos sobre o Curso 29 e a Unicamp em geral. Apesar de encontrarmos muitas particularidades

em relação ao escopo investigado, conseguimos ver pontos em que os elogios e aspectos positivos

são comuns. Um exemplo, são os elogios relacionados à Faculdade de Educação (FE), sendo

focados nas disciplinas e no instituto em geral. Podemos destacar o elogio feito à disciplina de

Estágio 1 em uma aula sobre Paulo Freire e a Pedagogia do Oprimido “As discussões foram muito

interessantes, inteligentes – a potência da aula foi muito diferente, (...) quero que a minha aula seja

assim. (...) Eu tenho um exemplo para a aula que eu quero dar” (Entrevista M01C).

Ao mesmo tempo, temos elogios à disciplinas ministradas pelo Instituto de Matemática (IMECC),

principalmente à MA109 (Matemática Básica) em que 2 entrevistados comentam sobre ela: “gostei

muito de MA109, porque era uma matéria de nivelamento" (Entrevista J01C) e “foi bom para melhorar

a base matemática” (Entrevista R05C).

Temos que, aproximadamente 72% dos entrevistados fizeram ao menos um elogio ao Curso 29,

entre eles 38% foram à algum aspecto relacionado à Faculdade de Educação e 62% foram elogios às

disciplinas do Instituto de Matemática.

Outro dado a ser destacado é a importância da vivência na Unicamp, em que há algum elogio à

Universidade em geral, que representa aproximadamente 33% dos entrevistados.

CONCLUSÕES

Portanto, podemos destacar algumas adversidades que se destacaram em nossa análise, tais

como, trabalhar e estudar ser um obstáculo para o término do curso, a falta de conhecimentos

prévios advindos da Educação Básica ser um dificultador para alunos de escolas públicas, docentes

despreocupados com didática durante as aulas ministradas e a falta de disciplinas ministradas pela

Faculdade de Educação que condizem com a realidade do Ensino Básico. Em contrapartida, temos
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uma considerável parte dos entrevistados elogiando o Curso 29 em geral, sendo que em sua maioria

esses elogios são direcionados a disciplinas específicas do IMECC.

Uma possível interpretação é que, devido à falta de disciplinas ministradas pela FE que se

enquadram na realidade do Ensino Básico, os concluintes acabam por ter menos predileção pelas

por essas disciplinas, ficando tendenciosos às disciplinas do IMECC (ligadas ao conteúdo de

matemática).

Além disso, podemos perceber que graduandos do Curso 29 que precisam trabalhar e que não

tiveram a oportunidade de ter uma base sólida de conhecimentos foram muito prejudicados, pois não

têm o tempo necessário para estudar, podendo desanimar ao não conseguir acompanhar as

disciplinas e acabarem desistindo da graduação. Apesar do curso ser noturno, não é levado em conta

que há alunos que não têm disponibilidade durante o dia para estudar para disciplinas e acabam

sendo reprovados.

Logo, os egressos do Curso 29 da Unicamp, nos mostram que é necessária a reavaliação da

grade do curso e principalmente dos docentes, para que seja possível formar professores de

Matemática preparados para a realidade do Ensino Básico atual.
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