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Resumo

Neste artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve como objetivo compreender a
trajetória de formação e atuação de dois professores, que foram alunos da Universidade Federal de
Sergipe e tiveram sua formação a partir do Projeto de Qualificação Docente(PQD). Foi efetuada para
a fundamentação teórica a leitura de trabalhos sobre história da educação matemática de autoria de
Valente (2013) e de Santos (2016), e sobre o curso de licenciatura na UFS de Oliveira (2009), e o de
Souza (1999). A partir do estudo efetuado e das entrevistas semiestruturadas com dois professores é
possível afirmar que os dois tiveram trajetória de formação semelhantes, ambos começaram a
lecionar em 1990 como professores de Matemática ainda sem possuir formação especifica, e tiveram
formação inicial em pedagogia.

Abstract

This article presents the results of a research that had the objective of understanding the trajectory of
formation and performance of two professors, who were students of the Federal University of Sergipe
and had their education from the Teaching Qualification Project (PQD). (1999) and Santos (2016), and
on the undergraduate course at UFS de Oliveira (2009), and Souza (1999). From the study carried out
and the semi-structured interviews with two teachers it is possible to affirm that the two had similar
training trajectory, both began to teach in 1990 as teachers of Mathematics still without specific
training, and had initial formation in pedagogy.

Resumen En este artículo se presenta el resultado de una investigación que tuvo como objetivo
comprender la trayectoria de formación y actuación de dos profesores, que fueron alumnos de la
Universidad Federal de Sergipe y tuvieron su formación a partir del Proyecto de Calificación a la
Docencia (PQD). Se efectuó para la fundamentación teórica la lectura de trabajos sobre historia de la
educación matemática de Validez (2013) y de Santos (2016), y sobre el curso de licenciatura en la
UFS de Oliveira (2009), y el de Souza (1999). A partir del estudio efectuado y de las entrevistas
semiestructuradas con dos profesores es posible afirmar que los dos tuvieron trayectoria de formación
semejantes, ambos comenzaron a enseñar en 1990 como profesores de Matemática aún sin poseer
formación específica, y tuvieron formación inicial en pedagogía.
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INTRODUÇÃO

Neste artigo é apresentado uma história das semelhanças entre a trajetória de formação e atuação de
dois professores[i], que depois de uma formação inicial em pedagogia se tornaram professores
licenciados em Matemática por meio do Programa de Qualificação Docente (PQD) [ii] da Universidade
Federal de Sergipe(UFS). Aqui vale destacar que os dois sujeitos parceiros da pesquisa, fizeram a
formação continuada e atuam como professores de Matemática na cidade de Lagarto(SE).

A escolha por esse tema de pesquisa pode ser justificado por conta do meu interesse pela a história
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da educação matemática que surgiu durante minha caminhada no curso como aluna de Licenciatura
em Matemática da Universidade Federal de Sergipe. E tive a oportunidade de fazer parte de projeto
voltado para área da educação como por exemplo: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência – PIBID e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) que foram o
meu primeiro contato para conhecer um pouco sobre a particularidade de ensinar Matemática.

A partir da participação nesses dois projetos e em disciplinas como Metodologia do Ensino de
Matemática[iii] e Laboratório de Ensino de Matemática[iv], comecei a fazer leituras sobre Educação
Matemática e meu interesse cada vez aumentava e especificamente na área da história da educação
matemática, como já tinha conhecimento que uma professora[v] do Departamento de Matemática
pesquisava nessa área e por ter uma vontade de seguir essa linha de estudo procurei indicações de
como poderia investir nessa formação. Foi assim que tive conhecimento sobre o grupo de pesquisa
local, o Núcleo de Investigação sobre História e Perspectivas Atuais da Educação Matemática –
NIHPEMAT[vi], que tive oportunidade de participar. Em particular em 2018.1 apareceu uma proposta
para que alunos com interesse em história da educação matemática, cursassem uma disciplina
optativa nomeada como Tópicos de Ensino da Matemática [vii] para aqueles alunos que
permaneceram com desejo de continuar estudando e pesquisando para produzir artigos.

Assim, a proposta da disciplina era preparar futuros pesquisadores em história da educação
matemática. E para isso foi necessário realizar leituras de textos para uma fundamentação que me
auxiliaram para a escrita do presente artigo. Que tem como objetivo geral, compreender a trajetória de
formação e atuação de dois professores, que foram alunos da Universidade Federal de Sergipe e
tiveram sua formação através do Programa de Qualificação Docente (PQD).

Inicialmente, fiz leituras de textos com intuito de auxiliar e me fazer compreender o que vem ser a
história da educação matemática, neste momento, vale salientar que o entendimento aqui é
destacado por Valente(2007),

História não é uma cópia do que ocorreu no passado, mas sim uma
construção do historiador, a partir de vestígios que esse passado deixou no
presente, passa-se a tratar a história como uma produção. Será ofício do
historiador, produzir fatos históricos apresentando-os sob a forma de uma
narrativa. (VALENTE, 2007, p.25).

Entretanto, antes de tratar dessas leituras, fui orientada a me aproximar e buscar um conhecimento
para o meu tema por meio de leituras de alguns trabalhos que foi fundamental para construção deste
artigo, como é possível observar no tópico que segue.

UM PERCURSO METODOLÓGICO

Para a execução da pesquisa que resulta neste artigo foram feitas leituras com intuito de coletar
informações que pudessem auxiliar minha compreensão sobre história da educação matemática,
sobre fontes e sobre aspectos histórico do Departamento de Matemática.

Os textos e trabalhos examinados foram “Oito tema para debate” de autoria de Valente (2013); o
trabalho de conclusão de curso de Santos (2016),”Saberes elementares geométricos para o ensino
médio”; a dissertação de Oliveira (2009), “O curso de Licenciatura em Matemática da Universidade
Federal de Sergipe”; “O Histórico de Cursos de Matemática UFS (Licenciatura e Bacharelado)” de
autoria de Souza (1999) e o texto de Ana Cristina (2012) “A Faculdade de filosofia, Ciência e Letra de
Minas Gerais e a Primeira Licenciatura em Matemática do Estado.

Antes de realizar a leitura desses textos e já tendo instrução sobre tema do primeiro artigo sobre
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formação e atuação de professores havia listado algumas dúvidas: o que poderia chamar de fontes
Quais motivos que levaram a Universidade Federal de Sergipe a criar um curso de Matemática
Licenciatura

A leitura de Valente(2013) e de Santos (2016) permitiu que fossem identificadas as primeiras pistas
para responder as primeiras indagações, como o que poderia chamar de fontes.

Como primeira característica, o conhecimento de todos os fatos humanos no
passado, da maior parte deles no presente, deve ser, [segundo a feliz
expressão de François Simiand,] um conhecimento através de vestígios. Quer
se trate das ossadas emparedadas nas muralhas da Síria, de uma palavra
cuja forma ou emprego revele um costume, de um relato escrito pela
testemunha de uma cena antiga [ou recente], o que entendemos efetivamente
por documentos senão um “vestígio” quer dizer, a marca, perceptível aos
sentidos, deixada por um fenômeno em si mesmo impossível de captar Pouco
importa que o objeto original se encontre, por natureza, inacessível à
sensação, como o átomo cuja trajetória é tornada visível - na câmara de
Wilson, ou que assim tenha se tornado só no presente, por efeito do tempo,
como o limo, apodrecido há milênios, cuja impressão subsiste no bloco de
hulha, ou como as solenidades, caídas em longo desuso, que vemos pintadas
e comentadas nas paredes dos templos egípcios. Em ambos os casos, o
procedimento de reconstituição é o mesmo e todas as ciências oferecem
muitos exemplos disso (BLOCH, 2002, p. 73).

A partir do entendimento apresentado na citação e com a leituras dos textos citado anteriormente, foi
possível diferenciar e ter conhecimento do que é uma fonte. Além de consegui que encontrasse as
primeiras pistas para seguir com as leituras.

No texto de Souza (1999) e na dissertação de Oliveira (2009) foi possível identificar que ambos os
autores trazem o mesmo entendimento que é relatar a história do surgimento e consolidação dos
cursos de Matemática na Universidade Federal de Sergipe. Porém Souza (1999) apresenta de uma
forma mais resumida enquanto Oliveira (2009) abrange em detalhes os pontos de partida que
impulsionaram o surgimento do curso e os motivos que os gestores adotaram para a constituição da
Universidade Federal de Sergipe para conseguir a aprovação da licenciatura em matemática e mais
tarde a introdução do Bacharelado. Realizei leituras desses trabalhos pois de certa maneira se
aproximava do tema do meu artigo já que eu iria pesquisar sobre a trajetória de formação e de
atuação de professores que já foram alunos da Universidade Federal de Sergipe.

Somente após ter conhecimento dessas alertas, foi assim realizada entrevistas semiestruturada a fim
de garantir uma quantidade de perguntas, na tentativa de obter informações sobre atuação e
formação. Foi elaborado um roteiro de perguntas destinado para os professores, com o formato
apresentado a seguir.

◦ Perguntas em relação a formação:

1. Nome Completo
2. Onde foi a sua formação inicial
3. Porque decidiu cursar licenciatura em Matemática Teve alguma influência
4. Por que escolheu a UFS
5. O que seria PQD
6. Durante o processo de Ensino houve alguma dificuldade Quais
7. O Senhor (a) se recorda de como era organizada a grade curricular do curso
8. O senhor (a) teve dificuldade em relação alguma disciplina
9. Quais disciplinas o senhor (a) tinha um melhor rendimento
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10. Se recorda dos professores que ministrava as disciplinas
11. Quais disciplinas considera como fundamental para sua atuação como professor
12. Na época da sua graduação o senhor (a) desejava fazer alguma alteração na grade, se sim,

quais
13. O senhor (a) fez alguma participação em projetos Quais
14. Durante a sua formação em algum momento pensou em fazer mestrado

◦ Perguntas em relação a atuação:

1. Quando começou a lecionar
2. Qual a maior dificuldade que o senhor teve quando começou a atuar como professor
3. Qual a metodologia que o senhor mais utiliza
4. Já fez o uso de uma metodologia diferente Se sim, qual E comente um pouco dessa experiência
5. Como o senhor(a) poderia caracterizar suas aulas
6. O que poderia ser melhorado no ensino de matemática
7. Utiliza o livro didático como base para suas aulas
8. Qual o método de avaliação que utiliza atualmente
9. Depois dos anos passados de atuação profissional, que temática ou mensagem deixaria para

uma turma que está começando o curso de licenciatura em matemática

A partir dessas indagações foram realizadas duas entrevistas, uma no dia 20 de Junho de 2018 e
outra no dia 23 de junho de 2018 com o outro. Em ambos os casos a entrevista foi gravada.

ELEMENTOS DE SEMELHANÇA ENTRE TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DE DOIS
PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA

Aqui, são apresentados elementos que resultam da identificação de aproximação da trajetória de
formação dos dois professores que tiveram participação no mesmo projeto de qualificação e tudo
indica que eles cursaram as mesmas disciplinas e tiveram os mesmos professores. PQD1 (2018)
obteve seu certificado de conclusão de curso em 2008 e PQD2 (2018) recebeu o certificado em 2002.
Ao questionar onde foi a formação inicial dos dois professores Ferreira (2018) cita: “Meu ensino inicial
foi em Carira povoado do município de Itabaiana – SE”, PQD2(2018) cita que “houve uma variação no
ensino fundamental passou pelo colégio Silvio Romero[viii] depois foi para algumas escola
particulares e o ensino médio foi todo em colégio público, o Salete[ix], Polivalente[x] e o Laudelino
Freire[xi]”.

Vale destacar que essas informações foram traçadas levando em consideração as declarações
citadas através de suas memórias para explicar o caminho percorrido. Questionei a ambos por que
decidiram fazer licenciatura em matemática, e se teve alguma influência, PQD1 (2018) e PQD2 (2018)
repensam hoje, 2018, sobre a decisão.

Não. Acho que fui forçada, pois comecei a ensinar muito cedo na fazenda
comandante e ia faltou professor e tudo que faltou professor, ai eu fui
obrigatoriamente ensinar, ai tive que vim e ai só tinha magistério, na época no
colégio Laudelino foi lá que fiz o magistério e ai depois comecei morar na
cidade. Me colocaram pra ensinar Matemática é tanto que fiz pedagogia para
depois fazer matemática (PQD1, 2018).

Eu sempre gostei de Matemática e me destacava, é na verdade minha
primeira formação que tive foi, aliás a primeira porque terminei paralelo do
curso de matemática que foi pedagogia, ai quando surgiu um projeto que era o
PQD na época eu fui fazer pra participar, mas já trabalhava em sala de aula
como professor de matemática e consegui ser aprovado e fiz o curso. E dois
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anos eu fiquei paralelo ao curso de pedagogia e os outros dois anos e meio
que na época meu curso foi quatro anos e meio, em nove período, eu concluir
só a Matemática na UFS (PQD2, 2018).

Diante do exposto nota-se que a entrada da disciplina Matemática na vida de ambos foi diferente, por
exemplo na vida de PQD1(2018) de uma forma mais inesperada e por algumas dificuldades. E na de
PQD2 (2018) por ele ter gosto pela disciplina e se destacar, porem á elemento de semelhança no
recorte da fala deles sobre sua primeira formação em pedagogia, para depois seguiram a formação
em Licenciatura em Matemática.

Com esse depoimento de PQD1(2018) me fez perguntar por que a UFS Porque era gratuita. Na
realidade a UFS foi uma opção, como eu era de povoado não tinha uma condição financeira
adequada, só tinha condição se fosse na federal (PQD1, 2018). Este comentário me fez perceber que
houve uma mudança no tempo da citações de Oliveira (2009) que traz“[…] o curso de matemática era
mais procurado por pessoas de classe média”. Ao prosseguir perguntei o que seria PQD para os
sujeitos da pesquisa:

O (PQD) é um projeto de qualificação docente, era justamente o projeto onde
os professores que trabalhava e estudava, pois o curso era apenas dia de
sexta e sábado. Que era no Polivalente. No caso eu fui a última turma, e ai
como a gente era professor, a gente tinha que fazer faculdade, por que não
poderia ficar, ai quando eu estava fazendo pedagogia na UVA[xii], e antes de
terminar a UVA eu fiz vestibular para matemática ai passei e terminei a UVA
cursando matemática (PQD1, 2018).

Com esse relato, me fez relacionar com o que traz Souza (1999) que o curso Licenciatura em
Matemática foi criado na tentativa de atender à necessidade de uma qualificação profissional que
atuaria nos antigos 1º e 2º graus. No caso de PQD1(2018) era a vontade de continuar ensinando
matemática para isso de pedagoga procurou outro meio para se qualificar na área de matemática, já
PQD2(2018) cita que o PQD era um “projeto oferecido pelo o governo e que também contribuiu pra
sua formação na área da Licenciatura em Matemática”. Seguir perguntando sobre suas dificuldades
em relação ao ensino e também a seus melhores rendimentos em relação as disciplinas, e se eles
recordavam de algum professor. Um professor fez a narrativa apresentada a seguir.

Tive todas as dificuldades, primeiro por conta do transporte para ir para
federal, era aqui[xiii],, mas a parte de laboratório era em Aracaju, então a
gente dependia do transporte no caso eu que era de povoado, morava no
povoado e era toda dificuldade, além dos professores bem rígidos. Eu tinha
dificuldade em relação as disciplinas em física, não sei porque, mas era física
com Luiz Alberto[xiv], não sei se continua lá. Calculo I com Vandenberg[xv] o
chefe da matemática. E tinha um bom rendimento em estatística e Vetores. Me
recordo de Gandarela[xvi], em desenho era ótimo, Eduardo[xvii], de laboratório
de física era bonzinho, Jackson[xviii], João Galo[xix] a gente chamava de Zá
Galo (PQD1, 2018).

Já outro apresento a seguinte recordação.

Tive muitas dificuldades, primeiro pela base o ensino médio, na verdade, eu
não vou dizer que me preparou eu me lembro que quando comecei estudar o
ensino médio ele era dividido, tinha o ensino médio e o curso cientifico que era
voltado para o vestibular na época. E depois teve uma mudança curricular e
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acabaram com o cientifico, então eu fiz pedagogia, na verdade, então maior
dificuldade que eu tive foi essa a base, tive que correr e me adaptar (PQD2,
2018).

De acordo com os recortes da entrevista foi possível perceber que as dificuldades para um era
diferente para outro, PQD1 (2018) sentiu uma maior dificuldade em relação ao transporte e se
locomover até a universidade, já PQD2 (2018) acredita que o que levou a dificultar a sua formação
acadêmica foi a base, ele dá a entender que não teve um ensino fundamental que lhe preparasse, e
em relação as disciplinas do curso.

Tive muitas dificuldades e quando eu estava fazendo calculo I, eu me lembro
que cheguei a desmaiar na sala de aula, eu não vou falar o nome do cidadão
porque está gravando, mas até hoje o professor da disciplina está lá. Mas na
verdade ele foi muito humano quando ele viu o que aconteceu comigo ele me
ajudou bastante pra que eu não perdesse o curso e eu não poderia perder. E a
disciplina de melhor rendimento, eu me dava bem com desenho técnico e até
hoje é uma das coisas que eu exploro muito em sala de aula, principalmente
quando estou trabalhando com gráfico. Foi a disciplina que eu mais me dei
bem (PQD2, 2018).

Aqui, é possível identificar que a disciplina de Cálculo I foi um desafio para os dois, PQD2 (2018)
Ainda se recorda de uma situação que passou por conta dessa dificuldade. Calculo I geralmente
causa um certo choque para turmas que estão iniciando a graduação no curso de Matemática.
Podemos também ver mais alguns elementos em comum entre a formação dos dois professores que
é quando eles se recordam dos professores que lecionavam as disciplinas.

Bom, vou ter que falar Cálculo I foi com Vandenbarg, teve Douglas[xx] que me
parece que foi com equações lineares, teve o professor João Galo com
desenho técnico e, é foram muitos, agora só me lembro desses três mesmo
(PQD2, 2018).

Os professores recordam de alguns professores e de disciplinas que que contribuíram para a
formação.

A disciplina importante era educação a matemática, fundamento da
matemática. Mas na realidade é um sonho a gente achar que na faculdade a
gente vai aprender a dar aula, você tá no 7º período deve entender isso, é um
sonho e por isso quando chegamos em sala de aula você é formada em
matemática, mais não formada para dar aula (PQD1, 2018).

Ah eu acho que todo professor ele não deve ficar longe da didática e da
psicologia, principalmente nos dias de hoje com essa juventude de cabecinha
toda oca (PQD2, 2018).

A partir dos depoimentos, é possível afirmar que PQD1 (2018) e PQD2 (2018) tiveram um caminho de
trajetória de formação similares, tiveram disciplinas ministrada pelo os mesmos professores e
dificuldades também em disciplinas equivalentes. E por terem participado do mesmo projeto, e eles
acreditam que a disciplina de maior importância são aquelas relacionada a educação, PQD1 (2018)
fala da disciplina da educação matemática[xxi], e PQD2 (2018) acredita na importância da disciplina
didática e psicologia.

Para uma nova empreitada de pesquisa foram identificados professores que atuaram como
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formadores, a exemplo de Júlio César Gandarela, Valdenberg Araújo da Silva e que poderão ser
utilizados como fontes em outras produções.

ELEMENTOS DE SEMELHANÇA ENTRE TRAJETÓRIAS DE ATUAÇÃO

Em 1990 os dois professores começaram a lecionar mesmo ainda não tendo uma formação em
licenciatura em Matemática, e muito jovens, sabendo disso me surgiu a dúvida em saber para eles
quais foram as maiores dificuldades em estar em sala de aula

Maior dificuldade foi enfrentar uma sala de multisseriado[xxii] onde só existia
eu como funcionaria e eu tinha que lidar com os alunos de 1ª série e 4ª serie
alfabetização que hoje é chamada de 2°ano e 5°ano (PQD1,2018).

Minha maior dificuldade foi adaptar minha vida escolar porque eu nunca tinha
indo para sala de aula, então quando a gente chega de primeiro, realmente a
gente treme dos pés à cabeça (PQD2, 2018).

Pelo o que está posto, é possível perceber que os dois professores tiveram dificuldade com a
realidade da sala de aula, no primeiro contato, já que ambos não tinha vivenciado esse momento,
porem buscaram enfrentar seus medos e seguiram em frente com esforço e dedicação sempre
buscando melhorar sua forma de ensinar.

A metodologia que considero diferente são aulas em laboratório utilizo vídeo,
mas não esqueço do quadro, considero uma metodologia diferente pois com
vídeo eu explico tudo direitinho antes, e até eles criam. E tem uma temática
que faço sempre com minha turma, é que eles viram professor ai eles gravam
e acabam dando aula, ai você ver que tudo que você ensinou eles estão
passando e tem os jogos que também passo assim que dou um conteúdo eu
passo um jogo para cada. Só que ai eu peço que eles construa um em relação
algum conteúdo (PQD1, 2018).

Eu acho que mesclo um pouco do tradicional, acho que é essencial com o
moderno que a gente não pode ser nem tão tradicional e nem tão moderno
(PQD2, 2018).

Verifica-se pelo o recorte da citação dos professores que cada um acredita e traz um método de
ministrar as aulas distinto, PQD1 (2018) mesmo não tendo na sua formação a oportunidade de ter
matérias relacionada a educação como já foi citado no tópico anterior que ela não se sentia saindo da
universidade preparada pra ensinar, assim podemos perceber um avanço da professora com sua fala,
pude captar a preocupação que PQD1 (2018) tem com a aprendizagem dos seus alunos com que
eles construa o conhecimento através de jogos e vídeos. Já PQD2 (2018) acredita que mesclando
suas aulas sem esquecer do quadro negro é uma forma de passar seu conhecimento.

Diante disso um questionamento possível para ambos professores foi sobre qual aproximação deles
com o livro didático e como realizam as avaliações

O livro didático até utilizo as vezes, por que hoje em dia nos somos obrigados
utilizar os livros, mas eu não só utilizo ele, sempre procuro outros exercícios ai
eu estou sempre buscando coisas novas pra eles principalmente quando a
gente trabalha com projetos eu gosto de trabalhar. Então os alunos fica mais

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/uma_historia_da_trajetoria_de_formacao_e_atuacao_de_dois_professo.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



entusiasmados quando ver algo diferente. Sobre a avaliação o município de
Lagarto ele caracterizar uma prova avaliativa escrita valendo 6 pontos e 4
pontos seria atribuído para esses meus projetos (PQD1, 2018).

Utilizo como base. Porque assim para o fundamental e médio eu tenho um
programa traçado. Que eu considero mais importante, mas não sou muito de
me apegar ao pé da letra o livro didático. Mas base sim. E sobre a avaliação
além da tradicional prova escrita que essa pra mim estar em segundo plano,
eu utilizo a metodologia de avaliar diariamente o aluno por participação, por
nível de responsabilidade por demonstração de interesse de querer aprender,
que infelizmente hoje tá uma decadência (PQD2, 2018).

Foi possível perceber que os professores tentam trazer algo novo pro seus alunos, tentando não ficar
presos aos livros ou método que é cobrado na maneira de avaliar. Apesar dos desafios enfrentados
durante a trajetória e atuação dos dois professores, após anos passados, eles explicitam uma
mensagem a alunos ingressantes do curso de Matemática em licenciatura, dizendo:

Desejo sempre uma boa sorte (PQD1, 2018).

Tenha coragem! Siga em frente, acredite naquilo que quer porque é uma área
que, por um lado tá sendo benéfico. Porque tá abrindo um leque de
oportunidades, mas por outro lado é uma área muito árdua. Porque professor
de matemática hoje ele é mais perseguido, mais massacrado, mais odiado.
Até dizem, inclusive os colegas que trabalho que o professor de matemática
atua sem coração, frio. Mas não é. É porque a matemática é logica ou é ou
não é. Não existe meio termo, infelizmente. É uma área que só passa quem
gosta, é uma área que é muito cobrada. Mas eu diria siga em frente. Porque
se a lógica não for valorizada e trabalhada o mundo deixa de existir com
certeza (PQD2, 2018).

A mensagem que os professores deixam para os alunos que estão no curso está relacionado ao
caminhar deles, PQD1 (2018) sendo breve e PQD2 (2018) na sua fala cita a dificuldade do curso, mas
também trata da importância que é ser um professor de matemática.

CONSIDERAÇÕES

Para realizar a produção do presente artigo que resulta de uma pesquisa que teve como objetivo
geral, compreender a trajetória de formação e atuação de dois professores, que foram alunos da
Universidade Federal de Sergipe e tiveram sua formação através do Projeto de Qualificação á
Docência(PQD), e que de pedagogo passaram atuar como professores de matemática, foi realizada
leituras de textos, entrevistas com os referidos professores.

E a partir dos exames das informações coletadas é possível afirmar que os dois professores tiveram
trajetórias de formação semelhantes desde quando foram alunos do curso de pedagogia até
participarem do projeto do PQD e oficialmente ter a conclusão de curso na área da Licenciatura de
Matemática pela a Universidade Federal de Sergipe.

Começaram atuar no mesmo ano de 1990, por motivos distintos, buscaram se aprofundar no curso de
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Matemática, ambos procuram não se prender muito aos métodos que já está exposto pela sociedade,
por exemplo o livro didático, estão sempre buscar coisas novas para seus alunos.

Por fim, vale destacar que neste artigo está colocado uma história possível sobre a trajetória de
formação e atuação de dois professores que foram alunos da Universidade Federal de Sergipe
através do Projeto de Qualificação a Docência, e como tudo na história é provisória e composta por
lacunas. Acredito que esses sujeitos ainda podem referências para responder a outros
questionamentos.

[i] 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 e indicar com o código PQD1 E PQD2,
mesmo os entrevistados tendo assinado a carta de cessão.
[ii] Programa de Qualificação Docente – PQD tinha como objetivo formar professores que já atuavam
na profissão, e que ainda não tinha um nível superior ou a formação era em área diferente da que
atuava.
[iii] Ministrada pela Prof.ª Dra. Denise da Silva Souza
[iv] Ministrada pela Prof.ª Dra. Ivanete Batista dos Santos.
[v] Prof.ª Dra. Ivanete Batista dos Santos.
[vi] Ministrada pela Prof.ª Dra. Ivanete Batista dos Santos.
[vii] Ministrada pela Prof.ª Dra. Ivanete Batista dos Santos.
[viii] Colégio Estadual Silvio Romero, localizado na cidade de Lagarto-SE.
[ix] Centro Educacional Nossa Senhora da Salete, localizado na cidade de Lagarto
[x] Colégio Estadual Professor Abelado Romero Dantas, localizado na cidade de Lagarto.
[xi] Colégio Comecial Cenescita Laudelino Freire, localizado na cidade de Lagarto.
[xii] Universidade Vale do Acaraú.
[xiii] A professora se referi a cidade Lagarto-SE
[xiv] Professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe.
[xv] Professor Valdenberg Araújo da Silva da Silva do Departamento de Matemática da Universidade
Federal
[xvi] Professor Júlio Cezar Gandarela Rezende do Departamento de Matemática da Universidade
Federal.
[xvii] Professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe.
[xviii] Professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe.
[xix] Professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal Sergipe.
[xx] Professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal Sergipe.
[xxi] Não há na matriz curricular do curso nenhuma disciplina com esse nome.
[xxii] Classe multisseriada. No sistema educacional brasileiro, diz-se das classes cujos alunos estão
em níveis distintos de aprendizagem mas são instruídos pelos mesmo professor.
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