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RESUMO

Nesse artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve por objetivo compreender o
processo de formação e atuação de ex-alunos do curso de Licenciatura em Matemática da
Universidade Federal de Sergipe e que atuam como professores da educação básica. Os dados
foram coletados a partir de entrevistas semiestruturadas e, de informações apresentadas por autores
como Souza (1998) e Oliveira (2005), que apresentam informações importantes sobre o referido
curso. A partir dos dados coletados é possível afirmar que a matriz curricular do curso passou por
alterações ao longo dos anos, principalmente nas chamadas disciplinas da área de ensino, como
surgiu o interesse por lecionar, quais as dificuldades e facilidades que teve ao longo da graduação. E
principalmente como foi a transição de aluno para professor.

ABSTRACT

This article presents the results of a research that aimed to understand the process of training and
performance of alumni of the degree course in Mathematics of the Federal University of Sergipe and
who act as teachers of basic education. Data were collected from semi-structured interviews and from
information presented by authors such as Souza (1998) and Oliveira (2005), who present important
information about this course. From the collected data it is possible to affirm that the curricular matrix
of the course underwent changes over the years, mainly in the so-called disciplines of the teaching
area, as the interest to teach, the difficulties and facilities that had during the graduation. And
especially how was the transition from student to teacher.

RESUMEN

En este artículo se presenta el resultado de una investigación que tuvo por objetivo comprender el
proceso de formación y actuación de ex alumnos del curso de Licenciatura en Matemáticas de la
Universidad Federal de Sergipe y que actúan como profesores de la educación básica. Los datos
fueron recolectados a partir de entrevistas semiestructuradas y, de informaciones presentadas por
autores como Souza (1998) y Oliveira (2005), que presentan informaciones importantes sobre el
referido curso. A partir de los datos recolectados es posible afirmar que la matriz curricular del curso
pasó por alteraciones a lo largo de los años, principalmente en las llamadas disciplinas del área de
enseñanza, como surgió el interés por enseñar, cuáles las dificultades y facilidades que tuvo a lo
largo de la graduación. Y principalmente como fue la transición de alumno a profesor.

Palavras–chave: Trajetória de formação e atuação. Professor de Matemática. Departamento de
Matemática-UFS.
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INTRODUÇÃO

Neste texto é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve por objetivo compreender a
trajetória de formação e atuação de ex-alunos do Departamento de Matemática que atuam como
professor da educação básica. Vale ressaltar que tal empreitada é parte da proposta de avaliação da
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disciplina Tópicos de Ensino em Matemática[i], que teve por objetivo apresentar a história da
educação matemática e formar pesquisadores sobre a temática.

Dito de outra forma, depois das leituras os alunos têm a incumbência de rastrear e entrevistar
sujeitos, que atendiam a determinados critérios estabelecidos antes da produção do texto. Entre os
critérios estão os seguintes: Ser ex aluno do Curso de licenciatura da UFS, campus São Cristóvão; ter
se formado anteriormente ao ano de 2010; lecionar ou ter lecionado no ensino fundamental ou médio
de qualquer rede de ensino.

Optamos por adotar um roteiro de entrevistas semiestruturadas, pelas vantagens que a mesma traz
ao pesquisador, pois deixa o mesmo livre para interagir com o entrevistado, fazendo as perguntas
cabíveis, mesmo que fora do roteiro, seguindo sempre o rumo fixo inicial. Outro benefício da
entrevista é explicitado por Bardin (2011, p. 96), quando o autor diz que “[...]a entrevista é mais um
discurso espontâneo do que um discurso consciente”. O que faz com que tenhamos cuidado ao
registrar e transcrever a entrevista, pois, isso deve ser feito de forma fidedigna.

A escolha a partir de uma lista de discentes para ser entrevistado se deu de maneira rápida. Pois,
com critérios já estabelecidos foram selecionados alguns a partir de nossas recordações de quando
éramos alunos do ensino médio. Entramos em contato e já em um primeiro momento foi aceito a
proposta.

As entrevistas foram realizadas em locais diferentes. Com o professor P1[ii], a entrevista foi realizada
no dia 21 de junho na casa dele na cidade de Aracaju – SE, após o mesmo assinar a carta de cessão.
A outra entrevista com P2 foi realizada no dia 14 de junho na escola em que o mesmo atua como
docente.

O roteiro de entrevista foi organizado e dividido em duas partes, a primeira com perguntas focadas em
sua formação e a outra em sua atuação, conforme está posto a seguir. Ressaltamos que o mesmo
disponibilizou também documentos para auxiliar na produção do texto.

1º bloco – Formação

1. Nome completo e idade.
2. Quais motivos te levaram a fazer licenciatura em matemática na UFS
3. Durante a graduação, quais as dificuldades que pôde perceber interna e externamente
4. Como estava estruturada a grade curricular do curso Se recorda das disciplinas que cursou (Ver

com o entrevistado se tem algum documento para facilitar, como histórico do curso)
5. Tem recordação de algum professor
6. Qual a sua área de especialização
7. O que te levou a escolher tal área
8. O departamento dispunha de algum projeto, o qual proporcionasse ao aluno, alguma

aproximação com qualquer área de estudo

2º bloco – Atuação

1. Quando e de qual maneira ocorreu a transição de formação para atuação
2. Quais foram as maiores dificuldades que teve durante esse período
3. Atuou como professor ainda na graduação
4. Qual foi o seu primeiro emprego após sua formação (local e ano)
5. Em algum momento questionou-se sobre sua escolha em lecionar
6. Quais os benefícios que pode citar da profissão
7. Costumava utilizar o livro didático como apoio para suas aulas
8. Qual o tipo de metodologia que costumava utilizar
9. Por quanto tempo exerceu a profissão e porque decidiu se aposentar

10. Do que mais sente falta, agora que se aposentou
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11. Hoje em dia, após ter concluído todas as etapas (formação e atuação), acredita que vale a pena
seguir a carreira de professor, levando em consideração o tempo de estudo e o retorno que se
tem (Financeiro e reconhecimento).

Com esse artigo temos o objetivo não só de compreender a trajetória de ex-alunos do DMA, para
identificar aspectos da matriz curricular do curso de Licenciatura em Matemática da UFS que
contribuiu para a atuação de um professor de Matemática.

EM BUSCA DE CONCEITOS PARA UMA COMPREENSÃO SOBRE O TEMA

Para a elaboração deste trabalho foram lidos e discutidos alguns textos com a finalidade de coletar
informações que pudessem auxiliar na compreensão do tema. Dentre os textos lidos, destacamos: o
artigo de Santos (2013), que tem por título “Telma Alves de Oliveira”; a dissertação de Oliveira (2009),
que tem por tema: “Uma disciplina, uma história: cálculo na licenciatura em matemática da
Universidade Federal de Sergipe (1972-1990)”; o texto de Valente (2013) denominado “Oito Temas
sobre História da Educação Matemática”.

A leitura de Santos (2013), possibilitou uma melhor compreensão sobre trajetória de formação e
atuação de um professor. Detalhando como surgiu, quais as motivações para cursar matemática,
como as disciplinas eram dispostas e como foi o início da sua atuação como professora.

O segundo texto de Oliveira (2009), que por meio dele permitiu uma constatação a respeito da
contribuição da história das disciplinas para a história da educação matemática. Assim, segundo esse
autor mostra as disciplinas, a sua organização e as cargas horárias.

Desse modo, Oliveira (2009, p.5) recorre a Goodson (1998), para destacar que o elemento principal
deste estudo é o conceito de disciplina que é um modo de se entender e estudar as práticas
educativas.

De acordo com Valente (2013), abordando a história da educação matemática, trazendo o significado
de produzir história, o papel da história na formação dos professores de matemática.

Após ter os conhecimentos sobre o papel da história na formação dos professores, de entender o
conceito das práticas educativas. Ficou a cargo de nós alunos da disciplina de Tópicos de Ensino de
Matemática, realizar uma entrevista semiestruturada com professores da educação básica, que
concluiu a sua graduação na UFS. Com o intuito de escrever uma narrativa sobre a formação e
atuação como professores de matemática.

Dessa forma, foram realizadas entrevista semiestruturadas que se desenrolou, de acordo com Ludke
e André (1986), que diz que “a partir de um esquema básico, mesmo não sendo aplicado rigidamente,
permite que o entrevistador faça adaptações necessárias” (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p. 34).

Os dados coletados estão organizados em duas etapas. Na primeira aspectos relacionados a
formação como aluno do curso de matemática, e na segunda etapa com relação a sua atuação como
professor de matemática.

TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO PARA ATUAR COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Neste tópico, trataremos da trajetória acadêmica dos professores P1 e P2. Como base para isso,
utilizamos a entrevista realizada com o mesmo. Pautando-nos principalmente nos relatos feitos pelos
professores, e comparando com dados descritos, em documentos coletados no Departamento de
Matemática da Universidade Federal de Sergipe e outros artigos, trabalhos de TCC’s e/ou
dissertações.
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O professor P1 ingressou na Universidade Federal de Sergipe, não no curso de licenciatura em
matemática, mas no curso de Engenharia Química e com isso podemos levantar alguns
questionamentos acerca da escolha que viera a fazer. Por qual motivo resolveu trocar de curso Já
tinha cogitado antes, a possibilidade de lecionar Porque optou pela licenciatura em matemática, e não
em química, visto que seu primeiro curso era engenharia química

Então, eu fiz a transferência porque é [...] o Departamento de Matemática que
na época tinha o professor José Nunes Vasconcelos, recebeu um contato da
diretora do Atheneu, que era a Maria da Glória[iii]. Em 1978, ela pediu a ele,
final do ano de 1978, que indicasse alguns alunos que tinham boa fluência na
área de cálculo, então eu fui escolhido. Eu e outra moça na época. Aí, é,
vamos dizer assim, eu fui pro Atheneu e comecei a dar aula exatamente no
lugar do maior professor de matemática da época, Leão Magno Brasil[iv]. E é
uma história bonita, porque eu só entrei na UFS porque esse professor me
deu a oportunidade de fazer cursinho gratuitamente. Então, ele tinha um
cursinho chamado GCM e eu estudei lá gratuitamente e quando teve o
vestibular eu passei em terceira colocação. Então é isso, passei em
engenharia química e mudei porque Maria da Glória me chamou e eu comecei
a trabalhar por contrato no Atheneu até o início de 1979, quando fui efetivado
(P1,2018).

E é a partir do ano de 1982 que o professor P1 muda então para o curso de licenciatura em
matemática. Vale destacar, que o professor teve a oportunidade de cursar as disciplinas do curso em
dois momentos: O primeiro, ainda na sua graduação inicial, quando o Departamento de Matemática
funcionava no prédio da área de Ciências Exatas e Naturais, na Rua Laranjeiras, 1838. E um segundo
momento, quando já fazia parte do curso de Matemática. Nesse momento já havia um departamento
próprio, fazendo parte do Centro de Ciências Exatas e Tecnologias, no Campus de São Cristóvão.
Com isso, o professor relata os obstáculos que enfrentou, não somente nessa transição, mas também
na sua vida pessoal.

Quem não encontra dificuldade para se formar dentro da Universidade Federal
de Sergipe Principalmente na área do CCET. Eu perdi algumas disciplinas.
Entendeu Eu trabalhava e tinha que conjugar o binômio, trabalho e
universidade. E era um período que eu estava desempregado. Entendeu E
houve outro período que eu estive empregado, então era uma situação difícil.
Pois a final de contas, eu passei por um período de muita dificuldade onde a
universidade se mudou pra São Cristóvão. Quantas e quantas vezes eu saia a
pé do JK[v] para ir pra UFS assistir aula Quantas vezes eu dormi lá Quantas
vezes os vigilantes de lá me deram café preto com um pedaço de pão para eu
comer porque estava morrendo de fome (P1,2018)

Não exclusivamente o que foi citado anteriormente, o professor tem recordações da dificuldade em
conciliar as disciplinas com o trabalho. Que após um tempo, começou a ficar cada vez mais corrido,
visto que além do Estado, dava aula também em escolas da rede particular de ensino, ressaltando,
segundo ele, a dificuldade que se tem com relação às disciplinas presentes na grade curricular. Grade
essa, que se diz lembrar vagamente, como as disciplinas de Cálculo I, II e III, Álgebra Linear e
Geometria.

Tais informações podem ser confirmadas, baseando-se em Oliveira (2009), o qual sistematiza a
configuração curricular do curso de licenciatura em matemática da UFS – 1979. Momento em que
houve a primeira reformulação curricular do curso, de acordo com a resolução n°22 de 1979, do
CONEP, entrando em vigor no ano de 1980.

Nessa configuração, podemos constatar que este curso era escasso em relação as disciplinas da
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área de ensino, visto que se apoiava principalmente na matemática pura, deixando a desejar na parte
da Educação. Como explicação para esse fato, analisamos também o quadro que consta a relação de
professores do departamento do ano de 1980.

E a partir de tais informações, notamos que 50% dos professores do Departamento de Matemática no
ano de 1980, não tinham licenciatura em matemática, fazendo com que houvesse uma abordagem
metodológica menos ostensiva. Mas com algumas exceções, no que diz respeito às disciplinas
Prática de Ensino, conhecidas hoje como Estágio, ressaltamos que do ponto de vista do professor,
ocorreu de maneira natural e sem percalços.

Foi um período muito bom, eu me senti realizado, eu soei a camisa, mas é
bom que eu já tenha dito pra você, que eu já dava aula, eu já tinha experiência
como professor. Pois a final de contas eu dava aula no 3° ano, 1°, 2° e
principalmente 3° ano do colégio Atheneu. Né Já tinha “Cancha” pra poder
fazer isso, eu não era um aluno verde. Não é Eu já dava aula. Antes era para
os meus colegas da UFS, explicando as coisas, estudando e explicando e
realmente eu não cheguei para dar aula no 3° ano do Colégio de Aplicação,
como sendo aquele estudante que tava terminando o curso superior de
graduação e me meteria verde pra dar aula pra aluno de 3° ano, não foi assim,
eu já tinha “cancha”. Foi muito bom, eu me senti muito a vontade (P1,2018).

Mesmo concluindo o seu curso em 1986, o professor P1 deu continuidade aos seus estudos, ainda na
UFS, fazendo o curso de especialização (Lato Sensu) em Estatística, entre o período de 2000 e 2002.
No curso teve a oportunidade de cursar as disciplinas de Metodologia da Ciência, Matemática Básica,
Introdução á Estatística, Inferência Estatística, Metodologia do Ensino Superior, Introdução à
Probabilidade, Amostragem, Controle Estatístico de Qualidade, Planejamento e Pesquisa.

Como podemos constatar, algumas das disciplinas cursadas serviram como um complemento de sua
graduação, como no caso das disciplinas de Metodologia Do Ensino Superior e Matemática Básica.
Já outras, fogem totalmente do contexto da licenciatura. E quando questionado sobre a sua escolha, o
professor explica que “o único curso que surgiu com ciências exatas assim aplicada, qual foi
Estatística.” P1, 2018. Ou seja, na época não se tinha muita opção para quem queria continuar a
estudar na área da matemática.

Vale ressaltar, que segundo Souza (1998), o Departamento de Matemática, sempre buscava oferecer
cursos de especialização em matemática pura e matemática aplicada, citando assim, o “Curso de
Especialização em Matemática”, oferecido no ano de 1996, coordenado pelo Professor Doutor
Antônio Santos Silva, que visava uma melhor qualificação para os seus professores e abrangia a
clientela formada por licenciados em matemática.

Já o professor P2 iniciou a graduação paraa cursar Engenharia Química, mas por conta da
perspectiva de vida ele escolheu trilhar o caminho do ensino, com isso ele começou a cursar
Licenciatura em Matemática pela UFS. Para isso, coletamos informações por meio de uma entrevista
feita com ele, para a partir daí esclarecer a sua trajetória de formação.

De acordo com o professor P2, a sua opção por cursar licenciatura foi pela perspectiva de trabalho
para engenharia química, pois não era boa.

Surgiu na década de 90, após a tentativa de fazer engenharia química,
porém a perspectiva de trabalho não era boa e como já começava a
trilhar o caminho do ensino e resolveu se formalizar e ir para a
universidade, sai do curso de engenharia e fui para o curso de
matemática. (P2, 2018).

Diante disso, é possível afirmar que, além do desejo de atuar como professor, foi a falta de
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perspectiva para trabalhar como engenheiro químico, que resultou no abandono do curso de
engenharia, antes de chegar a conclui-lo para assim, adentrar no curso de Licenciatura em
Matemática.

Começou a cursar licenciatura em matemática no ano de 1996 e concluiu em 2000. Mesmo quando já
trilhava o caminho do ensino, ele ressaltou que na sua graduação em matemática teve duas
disciplinas que realmente o levou a ter mais interesse no curso, que foram as disciplinas de Prática de
Ensino em Matemática I e II e a de Laboratório de Ensino de Matemática.

Neste mesmo raciocínio podemos seguir então, indagando quais os professores que ele recorda e
quais contribuíram para a sua formação. Os professores que ele se recorda são: Antônio dos Santos
(conhecido como Tonhão); Antônio Silva Santos (Torroio); Elizabeth de Andrade; Telma Alves de
Oliveira; e Vera Cândida F. de Carvalho. Em relação aos professores que contribuíram para a sua
formação, o professor cita: Elizabeth por conta da metodologia que a mesma utilizava, pondo ênfase
nas professoras Vera e Telma, por conta da maneira em que mostravam o encurtamento da distância
entre a universidade e a escola.

TRAJETÓRIA DE ATUAÇÃO DOS PROFESSORES

Como citado anteriormente, vamos reaver o ponto referente às disciplinas cursadas na Universidade,
outro quesito que tomamos como importante, é a didática. Ou seja, em quais aspectos a universidade
contribui para a formação de um professor O aprendizado que temos como docente, utilizamos como
discente Há um impacto nessa fase de transição Quais as maiores dificuldades que se tem nessa
fase As disciplinas de Prática do Ensino em Matemática contribuíram de algum modo, quando na sua
atuação

A fase inicial de carreira para todo e qualquer profissional, seja ele um educador, ou não, é marcada
por momentos de apreensão e dúvidas, assim como confirma Almeida (2015):

Para Garcia (2010) essa fase é marcada por tensões e uma aprendizagem
intensiva, momento no qual se solidificam algumas práticas. Já Huberman
(1995) apresenta sete fases da carreira profissional docente que são: entrada
na carreira, fase de estabilização, fase de diversificação, pôr-se em questão,
serenidade e distanciamento afetivo, conservantismo e lamentações e, por
último, o desinvestimento. (ALMEIDA, 2015, p. 38).

Diante disso, trataremos daqui para frente, da trajetória de atuação dos professores P1 e P2. Levando
em consideração, suas perspectivas como educadores, desde as suas primeiras experiências em sala
de aula (ainda como estudantes), até o ano de 2018.

Iniciando a sua carreira docente, ainda durante a graduação, como já citado anteriormente, o
professor P1 faz uma ressalva pela prática que se tem na Universidade:

Infelizmente na graduação a gente não tem isso, essa prática em sala de aula.
Prática de aula Você não tem! Eu peguei algumas disciplinas da área da
educação. Peguei metodologia da ciência, gostei e foi uma das coisas que eu
cobrei (P1, 2018).

Afirma que a sua maior dificuldade como professor se deu por conta da parte metodológica, pois
mesmo cursando todas as disciplinas, um aluno recém-formado sente alguns obstáculos.

Sabe o que eu senti dificuldade na minha época Você termina de estudar
tantas disciplinas e você não usa quase nada. Aí alguém chega pra você e diz:
“Ei, vamos aprender a usar o quadro”. Ei vamos começar a usar melhor a
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expressão corporal (P1, 2018).

O professor P1 iniciou a carreira docente no Colégio Atheneu Sergipense e muito rapidamente
recebeu convites para trabalhar em importantes colégios da Capital e do interior do Estado.

Encarregado principalmente de trabalhar no ensino médio, teve por duas vezes a chance de lecionar
no ensino superior. Uma delas na Universidade Federal de Sergipe, como professor substituto do
Departamento de Estatística, sua área de especialização, o qual desligou-se rapidamente, quando
recebeu de uma faculdade particular de Aracaju uma melhor proposta salarial, local em que trabalhou
até pouco tempo antes de sua aposentadoria. Nessa faculdade ministrou aulas de Álgebra linear para
o curso de Engenharia Civil e de Variáveis Complexas para o curso de Engenharia Elétrica.

Foi também um dos idealizadores do PRÉ-SEED[vi], dando início ao programa, ainda quando
professor do Atheneu.

Como fui um dos criadores, em 1888, quando o diretor do Atheneu se
chamava, professor Carnaúba. Foi feito lá no auditório a criação de um
pré-vestibular para quem era estudante da rede pública. Esse professor
Carnaúba me permitiu desde que eu tomasse conta e me responsabilizasse
que eu pudesse utilizar o auditório de lá, então nesse período eu tive ajuda
estudantil do grêmio de lá para que se fizesse o cadastro dos alunos (P1,
2018).

O projeto que funcionava com revisões do ensino fundamental e médio, foi coordenado pelo
professor, e por apresentar resultados significativos, chamou a atenção do governador do Estado, que
resolveu investir no Programa. Porém, como no ano de 1999, o professor P1 viera a se desligar do
colégio onde idealizou o projeto, não entrou na seleção para professores, o que aconteceu somente
alguns anos depois, quando o então governador do Estado, Marcelo Déda[vii] lança o EDITAL n° 1
DE MARÇO DE 2007, e o professor P1 foi aprovado dando então continuidade ao seu projeto inicial.

Por trabalhar com diversos públicos (ensino médio, superior e pré-vestibular), quando questionado em
relação à metodologia que costumava adotar em sala de aula, o mesmo defende a ideia de aulas
expositivas, pois, afirma que diferente das outras disciplinas, Matemática é uma ciência e não pode
ser ensinada em uma roda em que cada um dá o seu ponto de vista

Aula expositiva era realmente o carro chefe, Phillips 66[viii]. A “prática do
cochicho”. Vamos ser sinceros, isso não é muito bom para matemática, porque
não funciona. Entendeu A não ser por exemplo. Phillips 66 é bom quando você
começa a provocar disputas entre grupos com seis cada um. Para poder os
meninos na competição, aumentar o seu aprendizado, mas ele funciona como
coadjuvante. Jamais como chefe. Você tem uma grade pra explicar (P1, 2018).

Já sobre a utilização do livro didático, o professor explica que o livro é um bom guia, porém, serve
apenas como um apoio. E Ressalva ainda

Demonstra que você tem, é... uma preocupação curricular de grade. É bom
que você use o livro. Eu acho que um bom professor se não tem um guia, que
é um livro, é mais ou menos que nem um saci pererê sem ter uma muleta.
Porque o livro além de ter conteúdo ele tem a parte de exercitação organizada.
Mas quando você chega a uma certa maturação como profissional, o livro vai
servir pra o aluno praticamente. Mas você já ta tão com as coisas na cabeça
tão decorada que você já sabe onde deixou a matéria. E você já tem inclusive
na sua cabeça exercícios que podem tranquilamente trazer para o aluno uma
exercitação de aprendizagem. Mas isso é quando você já está calejado,
vamos dizer assim, depois de uns 10 anos (P1, 2018).
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Ou seja, conclui a importância que o livro didático tem, tanto para o professor, quanto para o aluno.
Pois, a sequência trazida pelo mesmo, facilita o aprendizado, principalmente pela ordenação do nível
das questões e serve principalmente como um material de apoio para o aluno revisar os conteúdos.
Porém, por sua experiência, passou a utilizá-lo com menos frequência, justificando também a falta de
tempo para analisá-lo detalhadamente.

Destaca também o que na sua visão é preciso para se obter bons resultados como professor

O plano de aula é uma coisa e o que você vai no corpo a corpo é outra. Esse
corpo a corpo com o aluno em sala de aula, é que é importante, mirar no olho
dos alunos pra evitar distrações [...]Uma aula boa tem que ter bom quadro,
uma letra razoável, expressão corporal, dicção. Primeiro preenche o quadro
todo, depois disso era o momento do aluno copiar e perguntar. Ai eu ficava de
um lado pro outro. Quem tinha dificuldades, eu encostava e explicava. Quem
não tinha, nem perguntava nada. Porque eu sempre cobrei que copiassem o
conteúdo (P1, 2018).

Salientando, que o professor deixa sempre claro, que toda essa experiência só pôde ser obtida no dia
a dia. Que a Universidade contribuiu significativamente em termos de conteúdo, mas não muito na
parte didática e metodológica, que por vezes tomou como espelho as aulas dos seus professores na
universidade, aplicando-as em sua sala de aula.

No ano de 2012, o professor P1, enfim se aposentou. Depois de dedicar-se durante mais de 30 anos,
a profissão que abraçou quando ainda aluno. O professor P1 se aposentou aos 53 anos de idade e
diz sentir falta de lecionar, mas relata que foi preciso, pois já estava com problemas de saúde e
cansado. Porém, teve que esperar por mais alguns anos, além do tempo determinado e conta

Eu já tinha trabalhado em diversos outros lugares, eu já fui bancário, eu já fui
corretor de seguros, já trabalhei como cobrador. Já fui auxiliar de escritório,
entendeu Na rede estadual, quando você completa 30 anos, você se
aposenta, entendeu Eu passei mais 5 anos porque tinha um porém. Embora
seja só eu, minha mulher e minha filha, minha filha fazia direito em uma
universidade particular. Então, eu tive que segurar o barco, já com problema
de ombro. Pra você ter ideia, eu tive uma redução salarial de
aproximadamente seus 2500,00 reais (P1, 2018).

Por fim, questionamos ao professor, se diante da sua experiência, no ano de 2018, diria que vale a
pena seguir na carreira de educador, principalmente na área da Matemática. E o professor P1
salientou que sempre aconselhou aos alunos que fugissem dessa disciplina. Porém, assim como toda
profissão, acredita que uma hora o mercado de trabalho irá saturar. E vê na área das ciências exatas
uma válvula de escape. Pois, ressalta que é muito grande a quantidade de alunos que desiste desses
cursos, o que faz com que se tenha pouco profissional no mercado. Destacando que a longevidade
desses professores é maior, pois é comum ver profissionais dessa área, ainda lecionando com 50 –
60 anos.

Concluiu também que é gratificante ver os resultados dessa profissão. Ver seus alunos formados.
Médicos, advogados, figuras importantes. E Que mesmo com todas as dificuldades, vale a pena não
só pela questão financeira. Vale a pena encontrar seus ex-alunos e ver o quanto cresceram na vida e
saber que você contribuiu de alguma forma pra isso. E conclui com a frase “É bom pra caramba!”

Já o exame dos dados coletados sobre o professor P2 permite afirmar que ele tem uma grande
afeição em relação a prática educacional, pois já totaliza mais ou menos 28 anos de atuação como
professor de matemática. Ele exerceu várias funções, como professor na rede privada, estadual, e
municipal, diretor e coordenador geral na rede municipal e atuou como professor em universidade.
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Ainda sobre o momento de atuação, perguntamos ao professor quais foram as maiores dificuldades
que teve ao longo deste período. E segundo o mesmo, a aversão dos alunos pela disciplina e as
dificuldades em relação aos conteúdos matemáticos, são fatores que dificultam o ensino e
aprendizagem em sala de aula. Por esses motivos, devemos buscar formas de ensino, que facilitem o
aprendizado do aluno e faça com que o mesmo passe a não ver mais a matemática como um bicho
de sete cabeças.

Desta forma, o questionamos sobre o uso de metodologias diferenciadas para o ensino de
matemática. O mesmo afirma que é muito difícil implantar outras metodologias dentro das escolas
públicas, principalmente por conta do fator tempo. E cita: “A resolução de problemas, ao aplicá-la, há
quem diga que estamos enrolando. Quem está de fora não vê a metodologia em si, mas vê o que está
escrito no quadro. E não entendem que muitas vezes é melhor aplicar um problema e ir questionando
os alunos até obterem a solução, do que colocar uma lista com várias questões.” (P2, 2018)

Diante de tal afirmação, pedimos que o professor caracterizasse sua aula. E de acordo com o mesmo,
suas aulas estão em equilíbrio entre o conservador e o dinâmico. O que nos leva de volta ao uso das
metodologias, que por inúmeros motivos existem dificuldades para o uso de metodologias
diferenciadas. Tendo como exemplo, o uso dos jogos, que a depender da comunidade não tem como
pedir a concessão de algum material que será utilizado no jogo.

Além disso, quando questionado sobre suas perspectivas em relação as melhorias no ensino de
matemática, o professor indaga:

A gente precisa melhorar principalmente a base, enquanto a gente não
resolver o problema lá da matemática das series iniciais, da criança e a gente
parar de utilizar “coisas que não servem pra nada”. Quer dizer, sempre tem um
sentido, sempre serve, mas o pra nada o seguinte, que ele não vai utilizar lá
em algumas coisas de uma maneira que ele precise utilizar, vou dar um
exemplo, ainda tem professor que ainda está ensinando a tirar a prova da
conta de dividir sem ser pela prova real, por exemplo o aluno precisa entender
é a prova real porque aquilo ali vai dar sentido quando ele estiver estudando
polinômios, vai dar sentido quando ele tiver no 3º ano, quando ele ver o
conteúdo do 3º ano, então tem uma ligação que dá sentido e outra a gente
precisa trabalhar essa base de maneira que ele consiga interpretar as coisas
pra poder estudar e chegar mais na frente numa condição de poder ler,
interpretar, abstrair e resolver. Então a gente precisa melhorar o embasamento
e conseguir com que... conseguir fazer com que os professores que trabalham
nessa principalmente nessa área de inicial consigam trabalhar a matemática
dessa maneira, que seja uma matemática e que o aluno sinta vontade de
trabalhar e não crie rejeição [...] (P2, 2018).

Desta forma, é visível que os professores das séries iniciais precisam trabalhar a matemática de uma
forma atrativa, transformando aversão em afeição.

Com relação ao livro didático cita que deixa que os alunos utilizem para consulta, pois como
trabalham com conteúdos específicos, por conta do ENEM[ix], o livro didático fica como suporte e
indicação de exercícios.

Por fim, falamos ainda sobre o modo de avaliação, no qual o professor cita que a avaliação é
composta por perguntas subjetivas e objetivas ou é feita juntamente com um outro tipo de atividade,
como a elaboração de algum tipo de jogo envolvendo a parte da geometria e geometria espacial.
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CONSIDERAÇÕES

Os exames e as interpretações realizadas ao longo do artigo possibilitaram o entrecruzamento da
formação e atuação do professor entrevistado. A partir da investigação foi possível evidenciar
aspectos e a constituição dos docentes que atuaram com parceiros da pesquisa. Um primeiro ponto
foi em relação ao interesse em lecionar matemática, que contribuíram para a mudança de curso, por
exemplo por conta da perspectiva de trabalho para o curso de engenharia química e de lecionar em
uma escola particular, levou a cursar matemática. Um segundo foi em relação a necessidade de
aperfeiçoar o conhecimento; o outro ponto foi por conta da motivação com relação a educação.

Ambos professores após concluir sua graduação, sentiram a necessidade em aprimorar ou
aperfeiçoar conhecimentos. Após um tempo no ambiente escolar Buscaram fazer uma
pós-graduação, na tentativa de melhorar o desempenho em sala de aula. Foi possível ainda identificar
profissionais motivados em relação a educação básica, como é o caso de um deles que leva
problemas matemáticos interessantes para iniciar um conteúdo, sempre buscando motivar e orientar o
aluno no caminho certo para a obtenção da solução. Com uma a aula com um possível equilíbrio
entre o conservador e o dinâmico.

Aqui vale ressaltar que o curso de licenciatura em Matemática da UFS foi instalado oficialmente no
ano de 1972, tendo sua primeira turma formada no ano de 1975/2, com apenas uma aluna
concludente, a professora Telma Alves de Oliveira. O curso sofreu alterações significativas em termos
de disciplinas ao longo dos anos. A primeira alteração ocorreu no ano de 1979, quando foi lançada a
proposta, entrando em vigor no ano seguinte. A outra mudança ocorreu 10 anos depois, no ano de
1990, entrando em vigor no ano de 1991. Posteriormente, no ano de 2001, entrando em vigor no ano
de 2002. E por fim, no ano de 2010 acontece a última modificação na grade curricular do curso.

O curso que antes contava com uma carga horária média de 1900 horas, hoje conta uma grade com
2925 horas (excluindo a carga horária complementar). Essa mudança curricular paira principalmente
em torno das disciplinas da área de ensino. Como citado pelos professores P1 e P2, eram poucas
disciplinas voltadas para essa área. Em termos de disciplinas ligadas a prática, eram quase
inexistentes, tendo o aluno muitas vezes que aprender no dia a dia, quando fora de fato lecionar.

Já na atualidade, comparando com a grade citada acima, podemos dizer que o aluno tem uma maior
preparação, visto que foram agregadas à mesma, as disciplinas de Estágio Supervisionado I,II e II,
Metodologia do Ensino de Matemática e Laboratório de Ensino de Matemática, que podemos por
assim dizer, ser uma vitória para os graduandos, pois, estes têm uma melhor oportunidade de
formação. Mesclando em termos de conteúdos e no que diz respeito à didática e a metodologia, visto
que tais disciplinas favorecem a melhoria da didática e postura de um futuro professor em sala de
aula.

Outro aspecto que podemos destacar aqui, é que houve um crescente número de professores
efetivos formados em Matemática no departamento. E mesmo os que não possuem licenciatura, têm
por sua vez, alguma especialização, sendo 100% mestres ou doutores

Ressaltamos também que o curso, mesmo sem essas mudanças, contribuiu no entendimentos dos
docentes entrevistados para a formação e atuação, durante a entrevista várias vezes eles fizeram
referência de agradecimento aos seus professores pela ajuda que tiveram durante a graduação,
destacando professores como Hassan Sherafat, Telma de Oliveira, José Nunes de Vasconcelos e
Antônio dos Santos pela didática adotada em sala de aula e José Augusto Machado de Almeida, o
qual, diz com orgulho, ter copiado a forma de organizar o quadro. E esses nomes e práticas podem
ser tomados como indicativos para a escrita de outras narrativas sobre a história da educação
matemática.
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[i] Ministrada pela Profª.Drª. Ivanete Batista dos Santos.
[ii] Neste texto por não ter sido possível submete ao conselho de ética da instituição, a opção adotada
foi denominar os colaboradores ou parceiros da pesquisa com o código P1 e P2, mesmo os
entrevistados tendo assinado a carta de cessão.
[iii] Maria da Glória Menezes Portugal Montes (Glorita Portugal) nasceu no engenho Beleza,
localizado nas imediações da Vila Caititu, município de Maruim – SE, no dia 27 de junho de 1917.
Mestra de gerações de alunos, nos Colégios de Aracaju, uma longa vida dedicada ao estudo e ensino
da língua e literatura francesas.
[iv] Foi professor do Colégio Atheneu Sergipense na década de 80 e deixou importantes marcas na
Educação do Estado de Sergipe.
[v] Bairro Conjunto Juscelino Kubitscheck, Aracaju, SE.
[vi] O Pré-Universitário, programa integrante da Secretaria de Estado da Educação - SEED, e
coordenado pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional - DASE, tem por objetivo promover
a melhoria das condições de acesso ao ensino superior dos alunos do ensino médio da rede pública
estadual de educação, bem como daqueles egressos das escolas públicas garantindo os
conhecimentos necessários ao desenvolvimento de suas potencialidades.
[vii] Nasceu em 11 de março de 1960. No dia 31 de março de 2006 e morreu no dia 03 de dezembro
de 2013. Déda foi prefeito de Aracaju do período de 2001 a 2010, quando renuncia o cargo para
encarar e ganhar a disputa pelo governo do Estado.
[viii] Consiste em levar um grande grupo a fracionar-se em grupos com seis pessoas com a finalidade
de discutirem um tema ou uma questão. Teremos então seis pessoas em seis minutos discutindo para
concluir algum assunto ou para dar a solução a uma questão ou problema.
[ix] Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM
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[1] Ministrada pela Profª.Drª. Ivanete Batista dos Santos.

[1] Neste texto por não ter sido possível submete ao conselho de ética da instituição, a opção adotada
foi denominar os colaboradores ou parceiros da pesquisa com o código P1 e P2, mesmo os
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[1] Maria da Glória Menezes Portugal Montes (Glorita Portugal) nasceu no engenho Beleza, localizado
nas imediações da Vila Caititu, município de Maruim – SE, no dia 27 de junho de 1917. Mestra de
gerações de alunos, nos Colégios de Aracaju, uma longa vida dedicada ao estudo e ensino da língua
e literatura francesas.

[1] Foi professor do Colégio Atheneu Sergipense na década de 80 e deixou importantes marcas na
Educação do Estado de Sergipe.

[1] Bairro Conjunto Juscelino Kubitscheck, Aracaju, SE.

[1] O Pré-Universitário, programa integrante da Secretaria de Estado da Educação - SEED, e
coordenado pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional - DASE, tem por objetivo promover
a melhoria das condições de acesso ao ensino superior dos alunos do ensino médio da rede pública
estadual de educação, bem como daqueles egressos das escolas públicas garantindo os
conhecimentos necessários ao desenvolvimento de suas potencialidades.

[1] Nasceu em 11 de março de 1960. No dia 31 de março de 2006 e morreu no dia 03 de dezembro
de 2013. Déda foi prefeito de Aracaju do período de 2001 a 2010, quando renuncia o cargo para
encarar e ganhar a disputa pelo governo do Estado.

[1] Consiste em levar um grande grupo a fracionar-se em grupos com seis pessoas com a finalidade
de discutirem um tema ou uma questão. Teremos então seis pessoas em seis minutos discutindo para
concluir algum assunto ou para dar a solução a uma questão ou problema.

[1] Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM
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