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Resumo

Neste trabalho é apresentado o resultado parcial de uma pesquisa, que teve por objetivo, compreender a
trajetória de formação e de atuação de José Nunes de Vasconcelos no Departamento de Matemática da
Universidade Federal de Sergipe. A fim de se atingir tal propósito, foi realizado um mapeamento de
documentos contidos no Acervo do Arquivo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de
Sergipe, seguido de entrevista semiestruturada realizada com o professor. Como fundamentação teórica
foram adotados autores como Ragazzini (2001) e Valente (2007) para o tratamento às fontes; Souza (1999)
e Oliveira (2009) para entendimento sobre o histórico do Departamento de Matemática da UFS e pinçar
informações sobre o professor. A partir do estudo realizado é possível afirmar que mesmo tendo como
formação inicial o curso de Química Industrial, José Nunes atuou quase o tempo todo como professor de
Matemática. E após ingressar no Departamento de Matemática continuou o processo de formação com cursos
de especialização, nas áreas de matemática e matemática aplicada.
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Abstract

In this work is presented the partial result of a survey that aimed to understand the trajectory of formation
and action of José Nunes de Vasconcelos at the Department of Mathematics of the Federal University of
Sergipe. In order to achieve this purpose, was conducted a mapping of the documents contained in the
Archive Collection, Department of Mathematics, Federal University of Sergipe, followed by interview
semi-structured with the teacher. Theoretic basis as authors Ragazzini (2001) and Valente (2007) were
adopted to treat the sources; Souza (1999) and Oliveira (2009) for understanding the history of the
Department of Mathematics at the UFS and pinching about the teacher. From the study it can be said that
even with the initial training course of Industrial Chemistry, José Nunes worked almost all the time as
Professor of Mathematics. And after joining the Department of Mathematics continued the process of training
courses with specialization in mathematics and applied mathematics.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste artigo é apresentado o resultado parcial de uma pesquisa[ii] que teve por objetivo, compreender a
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trajetória de formação e de atuação de José Nunes de Vasconcelos no Departamento de Matemática (DMA) da
Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Dentre as justificativas possíveis para a realização desta investigação, a principal se deve ao fato de existe um projeto em andamento
denominado Uma História do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe a partir da(s) Trajetória(s) de Formação
e Atuação dos Docentes (1975 – 2009)[iii], cujo objetivo consiste em descrever uma história sobre o Departamento de Matemática da
Universidade Federal de Sergipe, a partir das trajetórias de formação e atuação dos professores e educadores do DMA, durante o marco
cronológico estabelecido, para fins de publicação de um livro em que seja contada essa história.

De pronto, vale destacar, que de acordo com Souza (1999), José Nunes de Vasconcelos possui formação inicial em Química Industrial, e
que sua atuação como professor do Departamento de Matemática, deu-se a partir da necessidade de professores para atuarem no
recém-criado curso de Licenciatura em Matemática do Estado de Sergipe, instaurado em 1972, pela Universidade Federal de Sergipe, e
reconhecido, em 1975.

Mas, como José Nunes de Vasconcelos adquiriu conhecimento e experiência para enfrentar os desafios proporcionados pela carreira
docente?
Quando surgiu o desejo em lecionar?
Quais as suas contribuições ao DMA, visto que não tinha formação como licenciado?

A busca às respostas desses questionamentos constitui a base sobre a qual esta pesquisa foi realizada, em que a fim de respondê-las, foram
adotadas como fontes de pesquisa, documentos como: atestados, certificados, declarações, ofícios, portarias, resoluções, entre outros,
contidos no Acervo do Arquivo do Departamento de Matemática, corroboradas a entrevista semiestruturada[iv] realizada com o próprio
professor.

Para tanto, foi necessário estar atenta, pois, o documento é uma fonte de informações escritas, que revela um testemunho de atividades que
ocorreram num passado relativamente distante. Ou melhor,

A fonte é uma construção do pesquisador, isto é, um reconhecimento que se constitui em uma denominação e em
uma atribuição de sentido; é uma parte da operação historiográfica. [...] A fonte provém do passado, é o passado, mas
não está mais no passado quando é interrogada. (RAGAZZINI, 2001, p. 14).

E segundo Ragazzini (2001), ao se fazer um trabalho de caráter historiográfico, em que é estabelecida uma ponte entre o presente e o
passado, é fundamental a relação do historiador com as fontes.

Além disso, destaca Valente (2007), que as fontes ganham status a partir das hipóteses e questões formuladas pelo historiador, fazendo-se
necessário examina-las de maneira crítica, pois “ela – a crítica aos documentos e suas regras – tem por função educar o olhar que o
historiador lança para suas fontes. É algo que forma um espírito essencial ao ofício do historiador” (VALENTE, 2007, p. 33).

Assim, após ter conhecimento sobre as fontes e os procedimentos que devem ser adotados para compreender os documentos históricos, foi
realizada no dia 21 de fevereiro de 2013 entrevista com o professor, cujo resultado de análise desses dados, permitiu ser escrita esta
investigação sobre a trajetória de formação e de atuação de José Nunes de Vasconcelos, detalhada nos tópicos seguinte.

A TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DE JOSÉ NUNES DE VASCONCELOS

Vale destacar aqui, que José Nunes, nascido em 5 de setembro de 1944 no município de Ribeirópolis do estado de Sergipe, e filho de
Antônio Nunes de Vasconcelos e Maria Pureza Vasconcelos, iniciou sua trajetória de formação em 1953, estudando o curso primário no
Grupo Escolar Rural Abdias Bezerra, na mesma cidade em que residia, sendo finalizado em 1957.

Porém, nos três anos seguintes, José Nunes, por sentir medo em deixar seus pais, sair de casa e morar sozinho, hesitou dar continuidade aos
seus estudos, tendo em vista que Ribeirópolis só comportava o curso primário e para cursar o ginasial, fazer-se necessário se deslocar até
Aracaju/SE, o que acabou por acarretar na continuidade de formação, somente no ano de 1961.

Pois, foi nesta época (ano de 1961), que seu irmão mais velho tomou partido e veio morar na atual capital sergipana, e após percorrer um
total de três anos, de 1958 a 1960, sem estudar, seu pai o pressionou a decidir se daria continuidade aos seus estudos, ou se iria trabalhar na
fazenda com ele, vendo-se então, José Nunes praticamente forçado a estudar.

Assim foi dado início, no ano de 1961, a 1ª série do ginasial, estudado no Ginásio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, localizado em
Aracaju/SE, no qual foi submetido a exame e obteve aprovação para a admissão ao ginásio, permanecendo lá até a 3ª série, pois, em seu
último ano do ginasial, concluiu o curso no Instituto de Educação Euclides Dantas, em Vitória da Conquista, no estado da Bahia, devido
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sua família ter se mudado para lá e José Nunes ter decidido por acompanhá-los.

Ainda no mesmo Instituto, José Nunes cursou a 1ª série do ensino científico, em 1965, retornando a Aracaju/SE no ano seguinte,
declarando ser o ensino, em Vitória da Conquista, muito fraco e de péssima qualidade à época, optando concluir o curso no Colégio
Estadual de Sergipe[v], finalizado em 1967.

Em relação ao ensino superior, relata José Nunes, que se direcionou ao curso de Química Industrial, por seu objetivo inicial ter sido o de
trabalhar na indústria, mas que logo decidiu por mudar esse caminho.

Bom, quando fiz Química, eu almejava ir para a indústria trabalhar com química, mas logo no primeiro ano de
Química, comecei a ensinar, dar aula de Física e dar aula de Matemática, e me apaixonei pela profissão de professor
e não quis saber mais de química. Então, quando me formei, já ensinava há três anos e tanto no Estado e em colégios
particulares, me formei e fiz concurso para a universidade, entrei para carreira de magistério e abandonei química
completamente (JNV, 2013).

De acordo com o referido sujeito, essa vontade de se dedicar a área de educação e lecionar, surgiu em 1968, quando iniciou o curso de
Química Industrial oferecido pela Escola de Química da Universidade Federal de Sergipe, pois nessa época, convidado pela professora
Rosália, começou a ensinar no antigo Colégio Estadual de Sergipe. Apesar de até aquele momento não estar certo de qual carreira
profissional seguir, foi nessa fase que José Nunes deu início à prática docente no citado colégio em maio de 1968, o que culminou na
certeza de que era a carreira de professor que ele desejava seguir, pois, como diz: “[...] eu me apaixonei pela arte de ensinar” (JNV, 2013).

Além disso, o abandono à carreira de químico industrial foi motivado, por algumas decepções tidas por José Nunes enquanto aluno do
curso superior.

Porque na verdade eu sentia certa... frustação no estudo de química, então a química me deixou decepcionado, talvez
por alguns professores tive [...] e que talvez tenham me frustrado muito, então eu pendi para a área de física e
matemática, tanto que eu já fui ensinar no Atheneu em 68, eu comecei ensinando Física e depois Matemática, e aí foi
quando surgiu o concurso, quando eu me formei, e química eu também já não sabia quase nada, porque eu abandonei
mesmo o estudo de química, estudava só para passar aquelas disciplinas que tinham química, e fui me dedicando a
Matemática e a Física e aí surgiu o concurso pra professor auxiliar de ensino do Departamento de Física, não teve
concurso de matemática na época, aí eu fiz de Física, fiquei em Física algum tempo e depois eu me transferi pra
Matemática (JNV, 2013).

A partir dessa citação, é possível afirmar que além do desejo que José Nunes sentia em atuar como professor, foram algumas decepções
tidas por alguns docentes da Escola Superior de Química, que resultaram no abandono à carreira de químico industrial, antes mesmo de
chegar ao fim do curso superior, apesar de ainda assim tê-lo concluído.

Tendo em vista que José Nunes não tinha como formação a graduação em Licenciatura em Matemática, já que mesmo tendo ingressado
como professor lotado no Departamento de Física, pediu transferência ao de Matemática, é José Nunes quem relata, que a preparação para
ministrar as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Matemática e enfrentar os desafios proporcionados pela prática docente, era
realizada por meio de amplos e intensivos estudos constantes. E, em meio a essa preparação, a busca por ingressar em um programa de
mestrado, foi constante, pois, segundo ele:

[...] sentia que a preparação que tinha não era suficiente, apesar de eu estudar muito, mas não era suficiente para ter
uma trajetória mais ou menos razoável dentro do departamento, e como para sair para o mestrado... Por várias vezes
pedi afastamento para fazer mestrado, e a universidade sempre negava, negava por quê?
Porque naquela época, o número de professores era reduzido, e não se podia contratar alguém para substituir aquele
professor afastado [...] e se um professor saísse quem iria assumir?
Não tinha como. Quer dizer, eu entendia as razões quando o pessoal me negava esse afastamento (JNV, 2013).

Constata-se pelo depoimento do professor que ele sempre sentiu a necessidade e o desejo em ampliar seus conhecimentos, e é possível que
esse sentimento tenha sido causado por conta de sua formação inicial (em Química Industrial). Porém, a tentativa do professor em
participar de um curso de mestrado não foi efetiva. De acordo com José Nunes, houve pelo menos três vezes em que se inscreveu para
ingressar no mestrado e não conseguiu se afastar de suas atribuições perante o Departamento de Matemática.

Basta eu dizer o seguinte, que teve uma época que eu consegui aprovação para ir fazer o mestrado na UNICAMP,
que era pago pela OEA. A bolsa da OEA na época era praticamente idêntica ao salário de professor auxiliar. Estava
tudo certo, o pessoal da UNICAMP teve aí, ia sair eu e o professor Bastos, quando foi de última hora a universidade
disse: não vocês não vão poder sair porque não tem quem substitua [...] agora depois, já no fim da década de setenta,
começo da década de oitenta, eu tive possibilidade de ir, mas aí não fui mais, por quê?
Porque eu já estava com outras atividades, então eu tinha um curso pré-vestibular no Salesiano, que era chamado de
Esquema Salesiano onde eu dava aula, e me dava um bom dinheiro, e aquela altura eu estava casado, com filho
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pequeno e etc., e aí não viabilizou. (JNV, 2013).

Apesar de não ter conseguido ingressar em um programa de mestrado, o professor continuou buscando caminhos para garantir a sua
atuação no Departamento de Matemática, participando, por exemplo, de cursos de especialização, em nível de pós-graduação, oferecidos
pelo DMA.

[...] como o pessoal me negava sempre esse afastamento, então em função disso eu digo: bom, só tem um jeito, é
trazer cursos para aqui. Na época, o chefe do departamento era Bosco, João Bosco de Desenho, eu interferi junto a
Bosco, para que a gente fizesse cursos de aperfeiçoamento, de especialização no departamento, em função de que o
afastamento estava sendo impossível. [...] então no recesso, que a gente sabe que no recesso o professor fica sem
aulas e muitos daqueles aproveitavam para descansar, a gente fazia os cursos de aperfeiçoamento. Então nós fizemos
no Departamento de Matemática, três cursos de Aperfeiçoamento em Matemática, e isso me preparou (JNV, 2013).

É possível afirmar pelo exposto, que foi a partir dos cursos de aperfeiçoamento participados, que o professor José Nunes adquiriu
conhecimento e experiência para se tornar professor e enfrentar o dia-a-dia, a rotina de sala de aula. Pois foi devido a esses cursos que ele
estudou um total de doze disciplinas específicas de matemática, com a exceção de uma delas, Didática Geral, que conforme o professor,
havia sido incluída ao currículo do curso de Aperfeiçoamento em Matemática Aplicada, devido à época ter sido uma exigência do
Ministério da Educação e da Cultura (MEC), para liberar os recursos necessários para pagar os professores que vinham de fora do Estado.

[...] o primeiro curso, o de Aperfeiçoamento em Matemática Aplicada [...] nós tivemos 4 disciplinas de 75 horas, foi
uma Didática geral, dada por um professor da Paraíba, [...] eu não me recordo o nome; [...] um curso de Equações
Diferenciais Ordinárias através da solução de séries de potências; tivemos um curso de Equações Diferenciais
Parciais; e tivemos um curso de séries e integrais de Fourier, então tudo na área de Matemática Aplicada. Depois nós
fizemos um curso de Matemática, eles chamaram Aperfeiçoamento em Matemática Pura, nós estudamos, Álgebra
Linear, Introdução a Álgebra, Introdução a Análise Matemática e um outro curso de Álgebra também que foi Teoria
dos Números, alguma coisa assim. E fizemos um terceiro que aí já foi Topologia, já foi mais avançado, quer dizer
esse segundo serviu, digamos assim, como uma espécie de nivelamento, para o seguinte, já fizemos Topologia, já
fizemos Análise no Rn, já fizemos Variáveis Complexas, fizemos Espaços Métricos (JNV, 2013).

Cabe ressaltar, que apesar de não terem sido localizados documentos na pasta do professor José Nunes, que dispusessem de informações
sobre os referidos cursos de aperfeiçoamento, foi possível encontrar na pasta da professora Julieta Maria Alves Rolemberg Côrtes, um
documento descrevendo as disciplinas, a carga horária e o período das mesmas[vi].

Mas, verifica-se pela caracterização efetuada por José Nunes, que esses cursos de aperfeiçoamento foram ministrados por diversos
professores, alguns de fora do Estado, e outros da própria Universidade Federal de Sergipe.

Quem ministrava os cursos eram professores de fora, nós trouxemos professores da UFRJ, nós trouxemos professores
do Paraná, nós trouxemos professores de Recife, sempre, a grande maioria, eram professores de fora. O professor
Rubens Sampaio Filho, deu alguns cursos, o professor Pedro Humberto Rivera Rodrigues deu outros cursos, o
professor Fernando Prado o professor Danilo Felizardo que hoje faz parte do departamento, deu também outros
cursos na parte de Álgebra. Quem foi mais?
Acho que foram esses. Um professor daqui que deu aula foi o professor Vasco, porque ele tinha vindo de Brasília
recentemente com Mestrado em Matemática, então ele deu algumas disciplinas (JNV, 2013).

Vale destacar aqui, que José Nunes além de ter participado de todos os cursos de Aperfeiçoamento oferecidos pelo Departamento de
Matemática, participou também de várias outras modalidades de formação, a exemplo de cursos de curta duração, palestras e seminários,
no intuito de ampliar sempre seus conhecimentos e aprimorar gradativamente seu ensino objetivando a efetiva aprendizagem dos alunos.

Desse modo, a partir do Acervo do Arquivo de documentos contidos no Departamento de Matemática, pode-se destacar:

PERÍODO CURSO OU EVENTO DESCRIÇÃO
De 03 a 15 de julho de

1968

Curso de

Didática Geral

Ministrado pela Prof.ª Maria Isaura
Pinheiro

De 08 a 30 de julho de

1969
Curso de Termodinâmica em Química Ministrado pelo Prof. Nivaldo Elias Murad

De 01 a 09 de julho de

1970

Curso de Introdução a Matemática
Moderna Ministrado pelo Prof. Osvaldo Sangiorgi

De 07 a 26 de setembro de 1970
Curso de

Álgebra Linear

Ministrado pelo Prof. Rubens Sampaio
Filho

Ano de
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1972

Seminário de Atualização do Ensino de
Matemática Ministrado pelo Prof. Osvaldo Sangiorgi

(---)[vii]
Curso de Tecnologia da Ind. do Açúcar e

seus derivados Oferecido pelo Instituto de Química/UFS

De 09 a 28 de julho de

1973

Curso de

Análise na Reta

9º Colóquio Brasileiro de Mat., em Poços
de Caldas.

Ano de

1976

Curso de

Álgebra Linear II (----)

De 19 a 21 de outubro de 1983
XI

ENEMP
Realizado na cidade do Rio de Janeiro

(----)
Cursos de verão de Cálculo V e Eq.

Diferenciais III (----)
De 22 a 26 de julho de 1985 15º Colóquio Brasileiro de Matemática Realizado na cidade de Poços de Caldas
De 19 a 25 de julho de 1987 16º Colóquio Brasileiro de Matemática Realizado na cidade do Rio de Janeiro

De 24 a 29 de janeiro de 1988 II Encontro Nacional de Educação
Matemática Realizado na cidade de Maringá

A partir de 06 de abril de 1988 Curso de Especialização em Física Teórica Oferecido pelo Departamento de
Física/UFS

Quadro 1 - Cursos e eventos participados por José Nunes de Vasconcelos.
Fonte: Quadro elaborado a partir de documentos contidos na pasta de José Nunes de Vasconcelos, disponível no acervo do arquivo do DMA.

Um análise dos dados sistematizados no Quadro 1 permite afirmar que o professor José Nunes mesmo antes de ingressar no Departamento
de Matemática já demonstrava interesse em participar de cursos de formação, e isso perdurou por quase todo o seu período de atuação
como professor, como detalhado no tópico seguinte.

A TRAJETÓRIA DE ATUAÇÃO DE JOSÉ NUNES DE VASCONCELOS

Como já destacado, foi no ano de 1968 que José Nunes realizou os primeiros passos de sua carreira como docente, pois foi a partir dessa
época que o professor ministrou aulas de Física, Matemática e Química em cursos científicos do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, do
Colégio Salesiano N. S. Auxiliadora e nos cursos Engequime de pré-vestibulares até o ano de 1971, quando prestou concurso oferecido
pelo Departamento de Física, e foi aprovado, sob Processo nº 4466/71, posto no Ofício nº 47/72/IMF de 08 de fevereiro de 1972.

A partir do ofício, nota-se que foi desde o primeiro semestre do ano de 1972 que o professor iniciou sua prática docente no ensino superior
do Instituto de Matemática e Física da UFS, dispondo um total de 24 horas semanais para a realização de suas atribuições, cujo período,
além de ser utilizado para o ensino das disciplinas, também era destinado a outras atividades do magistério, como a preparação de aulas e
correção de testes.

Entretanto, de acordo com José Nunes, desde que ingressou no Departamento de Física, sua atuação no Departamento de Matemática se
fazia presente.

Eu entrei no Departamento de Física em 1º de março de 72, e já nesse mesmo ano o Departamento de Matemática
tinha necessidade de professores, então Zé Américo que era o diretor, me pediu que eu desse algumas disciplinas de
matemática, mesmo lotado no Departamento de Física, então eu dei Cálculo III, depois dei Cálculo I... (JNV, 2013).

As informações citadas com relação às disciplinas ministradas pelo professor, como Auxiliar de Ensino do DFI, são confirmadas a partir de
planos de trabalho aprovados de 1972 até 1975, nos quais, José Nunes lecionou as disciplinas: Física I, Física Experimental I e II, além da
disciplina Cálculo III, que foi a primeira disciplina do Departamento de Matemática, ministrada pelo professor José Nunes, cujo programa
de ensino apresenta conteúdos bastante superficiais quando comparado ao programa contemplado nos dias de hoje, em que os conceitos
matemáticos ganham maior grau de dificuldade e relevância na Matemática, dispondo do estudo de: integrais duplas e triplas; integrais
sobre curvas e superfícies; operadores diferenciais clássicos; Teoremas de Green, Gauss e Stokes, segundo a Resolução Nº.
150/2009/CONEPE.

Porém, respeitando as limitações do tempo e ensino a época, declara José Nunes, quando questionado sobre como havia sido o início da
carreira na universidade:

Foi um início difícil, por quê?
Porque eu terminei o curso de Química Industrial, e no curso de Química Industrial a gente estudava Matemática no
1º e no 2º ano, na época ainda era anual, então a gente tinha um curso chamado Matemática I no primeiro ano e um
curso de Matemática II no segundo ano, mas era a tal história, aquela Matemática Aplicada, até porque os professores
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que ministravam eram todos engenheiros, etc. Então quando eu entrei para ensinar, quer dizer eu entrei também no
início, isso também favoreceu, porque eu também fui ensinar Cálculo, então eu tinha estudado direitinho e me
dedicava dia e noite estudando feito um maluco, para não fazer feio. Então foi um período difícil, mas foi muito bom
porque eu peguei também uma bagagem muito boa, porque a gente também aprende muito ensinando (JNV, 2013,
grifos meus).

Constata-se que esse recorte do depoimento é uma consequência do que está posto em Oliveira (2009), ao afirmar que os professores que
atuavam no ensino básico da Matemática não tinham formação plena em licenciatura, não dispunham de habilidades específicas,
indispensáveis ao magistério, em virtude de formação incompleta e inadequada, e da falta de um sistema de aperfeiçoamento profissional,
próprio para corrigir as deficiências de preparação.

Portanto, o ensino de Matemática no início da década de setenta foi caracterizado pela atuação de professores que não tinham formação na
área da licenciatura, em sua maioria, engenheiros que ocupavam parte de seu tempo livre lecionando. E se essas características se faziam
presentes no ensino básico, como o ensino no magistério superior poderia ser diferente, já que no Estado era escasso o número de
interessados no curso de Licenciatura em Matemática?

Mas, o que vale frisar é que mesmo não possuindo formação adequada para exercer a função docente, foram os três anos de docência
servidos a Universidade Federal de Sergipe, que o professor auxiliar de ensino do Departamento de Física, aparado pela Lei 6182 de
11/12/74, participou do concurso público para professor Assistente de ensino, realizado em 26/01/76 conforme Portaria nº 179 de maio de
1975, e obteve aprovação com média global 81,25.

Ainda assim, logo após dois anos em que havia se enquadrado no corpo docente efetivo do DFI, José Nunes solicitou, no dia 15 de março
de 1978, transferência do Departamento de Física, a fim de se inserir no DMA.

Desde quando eu era auxiliar de ensino do Departamento de Física, eu já tinha vontade de ir para Matemática. [...]
mas, esse processo de transferência não era fácil, eu lutei bastante para mudar, várias vezes fiz pedidos e eram
negados, mas aí foi quando Zé Wilson assumiu a direção do centro e Doutor Aloísio de Campos era o Reitor, e Zé
Wilson tinha um bom entrosamento com Doutor Aloísio, e eu pedi a Zé Wilson que interferisse e consegui. Doutor
Aloísio fez a portaria me transferindo de Física para a Matemática (JNV, 2013).

Diante dessa declaração, percebe-se que mesmo ao final da década de setenta, o deferimento ao processo de transferência a um sujeito que
desejasse encerrar seu vínculo com um departamento, a fim de se inserir em outro, apresentava forte resistência. E mesmo com tamanha
dificuldade, foi à persistência do professor José Nunes e sua aprovação perante concurso, que o permitiu aumentar o quadro de disciplinas
oferecidas pelo Departamento de Matemática, em que tornou-se responsável, como: Vetores e Geometria Analítica, Análise Matemática I,
Equações Diferenciais I, e outras.

Além de exercer seu papel de professor, ministrando as disciplinas do curso de Matemática, constata-se, a partir do Acervo do Arquivo
Documental do DMA, que ao longo dos anos, José Nunes exerceu diversas funções dentro do departamento e da universidade, como
listado no Quadro 2:

DATA/ANO ATUAÇÃO
Em

1971
Monitor das disciplinas: Cálculo II, Mecânica dos Fluidos e Física Experimental I.

Em 1971 Estagiário do Centro de Processamento de Dados da UFS.

Em 02 de março de 1972
2º Examinador da comissão constituída para proceder aos exames de seleção de monitores nas
disciplinas Cálculo I, II e III.

Em 23 de outubro de 1972 Membro da comissão formada para cumprir determinações baixadas pelo Reitor, mediante a
Portaria nº 196.

Em 29 de novembro de 1972 1º Examinador da comissão constituída para proceder aos exames de seleção de auxiliares de
ensino, para o ensino de Matemática.

Em

1972

2º Examinador da comissão constituída para proceder aos exames finais de 2ª época, da disc.
Mecânica dos Fluidos, para alunos do sist. seriado.

Em 04 de julho de 1977 Diretor do IMF, durante o afastamento do titular Professor José Wilson Brito Couto, em gozo de
férias, conforme Portaria nº 233.

Em 11 de março de 1980 Constituiu a comissão de seleção para monitor de Cálculo, realizado em 24 e 25 do mês em
curso, sob Portaria nº 09/80/CCET.

Em

1989

Orientador da reformulação de matrícula de alunos do curso de Licenciatura e Bacharelado em
Matemática.

Em 07 de dezembro de 1989 Constituiu a banca examinadora do concurso para monitor da disciplina Equações Diferenciais
I, sob Portaria nº 004.

Em 27 de setembro de 1991 Proferiu a palestra “Raiz Quadrada”, com promoção da SBEM e apoio do DMA/UFS, para

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_trajetoria_de_formacao_e_de_atuacao_de_jose_nunes_de_vasconcelo.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



professores do 1º, 2º e 3º graus à época.

No dia 02 de abril de 1991 Participou de reunião a fim de discutir propostas a respeito da problemática de mudanças no
modelo de Vestibular.

Em

1991
Orientador pedagógico de alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática.

No ano

de

1991

Contribuiu financeiramente em favor da Associação dos Servidores da Universidade Federal de
Sergipe, permitindo para tal o desconto de 50 cruzeiros de seu salário.

Em 21 de janeiro de 1992 Constituiu a banca examinadora de Concurso Público para admissão de docentes na Escola
Técnica Federal de Sergipe, segundo Portaria nº 18.

Em

1993

Constituiu a banca examinadora para seleção de monitor da disciplina Vetores e Geometria
Analítica conforme Portaria nº 002/DMA.

Em

1996

Compôs a banca examinadora para seleção de professor substituto da disciplina Cálculo I em
13/05/1996, conforme Portaria nº 004/DMA.

Quadro 2 - Funções e contribuições exercidas por José Nunes de Vasconcelos.
Fonte: Quadro elaborado a partir de documentos contidos na pasta de José Nunes de Vasconcelos, disponível no Acervo do Arquivo do DMA.

É possível afirmar, pelas informações postas no Quadro 2, que José Nunes exerceu diversas funções dentro do departamento e da
universidade, desde monitor até diretor do Instituto de Matemática e Física da UFS. E que essas atribuições e a de professor universitário,
perdurou até o ano de 1996, quando José Nunes viu-se praticamente “obrigado” a encerrar seu vínculo com a Universidade Federal de
Sergipe.

Veja bem, em 1996, Fernando Henrique, presidente da República, tava querendo fazer uma reforma da previdência,
tanto que fez depois, e o professor se aposentava completando 30 anos de magistério, e a história é que isso ia mudar,
e realmente mudou, então o que é que eu fiz, eu corri atrás de meu tempo, peguei o tempo do estado, peguei o tempo
do Salesiano, e tava completando 25 anos de professor da universidade. Naquela época ainda se podia usar a
chamada licença prêmio, contava em dobro para aposentadoria, então eu tinha um ano de licença prêmio contei dois
anos, então formou 27, peguei três do estado e me aposentei às pressas no dia 1º de outubro de 1996, exatamente com
medo de ser pego pelas mudanças de Fernando Henrique Cardoso (JNV, 2013).

A partir do exposto nota-se que mesmo não querendo encerrar suas atribuições de ensino no magistério superior, por receio às mudanças
que ocorreriam (e que de fato ocorreram), no tempo de aposentadoria e de serviço prestado segundo lei, José Nunes teve de se aposentar.
Porém, afirma que antes mesmo de encerrar seu vínculo empregatício com a UFS, procurou por outras instituições de ensino a fim de
continuar a lecionar.

[...] na época o Ideal não existia, então fui ao Colégio Módulo. Sérgio Dantas foi meu aluno na universidade, muito
meu amigo, e ele disse: “venha para cá”. Fui ao Amadeus na época que Welington fazia parte ainda do Amadeus, e
Welington tinha sido inclusive, colega de curso, fizemos a faculdade juntos, e também no Esquema Salesiano, curso
pré-vestibular que a gente montou no Salesiano, ele era professor de Química. Então fui lá e ele disse: “venha para
cá”, aí eu não tive dúvida, me aposentei. Aí comecei ensinando no Módulo e no Amadeus, porque o que eu não
queria era parar de ensinar (JNV, 2013).

De acordo com o depoimento do professor, verifica-se o forte gosto e apreço de José Nunes pela prática docente, tanto, que até hoje
ministra aulas de Matemática para turmas de terceiro ano e assistente do Colégio Ideal, perfazendo um total de 46 anos, que mantém ativa
sua atuação como docente, e que segundo ele: "por enquanto não estou pensando em deixar não".

E é em meio à satisfação contagiante do José Nunes, referente à arte de ensinar, que este texto é finalizado, com o intuito de que com isso,
seja possível despertar o desejo ou a mera inquietação àqueles que se direcionam a carreira de professor, pois, nos dizerem de José Nunes:

[...] o aluno que vai para a Matemática ele tem que gostar de Matemática, porque realmente se ele gosta ele vai se
apaixonar pela Matemática, porque a Matemática prende não é?
Então é muito importante, [...] gostar também de ensinar, e procurar aproveitar ao máximo a sua formação enquanto
estudante, [...] para que ele possa sair com uma formação boa em matemática, [...] e futuramente vir a ser um bom
professor. (JNV, 2013).

CONSIDERAÇÕES

Neste artigo, cujo objetivo consistiu em compreender a trajetória de formação e de atuação de José Nunes de Vasconcelos no
Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe, é apresentada uma história, possível, tida a partir do exame de
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informações coletadas através de documentos localizados no Acervo do Arquivo do DMA e de entrevista semiestrutura realizada com o
professor.

O que nos permite apontar como breve resultado, que mesmo tendo como formação inicial o curso de Química Industrial, realizado na
antiga Escola Superior de Química, José Nunes de Vasconcelos, atuou quase o tempo todo de sua carreira profissional, como professor de
Matemática, e após ingressar no Departamento de Matemática continuou o processo de formação com cursos de especialização, nas áreas
de matemática e matemática aplicada, alcançando sua satisfação e realização profissional.

REFERÊNCIAS

FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigações em Educação Matemática: percursos teóricos e metodológicos. Campinas, SP:
Autores Associados, 2006.

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

NASCIMENTO, T. C. Elementos de Aproximações e Distanciamentos entre as Trajetórias de Formação e Atuação de Julieta Maria
Alves Rolemberg Côrtez e Vera Cândida Ferreira como Professoras do Departamento de Matemática da Universidade Federal de
Sergipe (1973 – 2003). Trabalho de Conclusão de Curso: DMA/UFS, 2013.

OLIVEIRA, F. C. O. S. de. O Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe. Dissertação de Mestrado:
UFS, 2009.

RAGAZZINI, D. Para quem e o que testemunham as fontes da História da Educação?
Educar em Revista. n. 18. Curitiba, PR: UFPR, 2001.

RESOLUÇÃO Nº 150/2009/CONEPE, datada de 18 de Dezembro de 2009.

SOUZA, C. R. B. Histórico dos cursos de Matemática da UFS. UFS: história dos cursos de graduação. São Cristóvão, SE: Centro de
Impressão Eletrônica da UFS, 1999.

VALENTE, W. R. História da Educação Matemática: interrogações metodológicas. REVEMAT - Revista Eletrônica de Educação
Matemática. Santa Catarina: UFSC, 2007.

[i] Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (NPGECIMA) da Universidade Federal de Sergipe. Bolsista da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. E membro do Núcleo de Investigação sobre História e Perspectivas Atuais da
Educação Matemática (NIHPEMAT), coordenado pela Prof.ª Dr.ª Ivanete Batista dos Santos. E-mail: jessicacravo@hotmail.com

[ii] A temática aqui apresentada é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe, intitulado
“JOSÉ NUNES DE VASCONCELOS E CARLOS ROBERTO BASTOS SOUZA: Uma História das Semelhanças entre as Trajetórias de Formação e de Atuação no
Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe (1972 – 1997)”, realizado sob a orientação da Profa. Dra. Ivanete Batista dos Santos, defendida no
segundo período de 2012.
[iii] Este projeto está em andamento e conta com o apoio financeiro da Fapitec/SE, por meio do Edital FAPITCEC/SE Nº 09 de 2012 – Olimpíadas de Ciências e
Projetos de Popularização.
[iv] Que segundo Ludke e André (1986), se desenrola “a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as
necessárias adaptações” (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p. 34).
[v] O referido colégio já teve várias denominações e atualmente é denominado Colégio Estadual Atheneu Sergipense.
[vi] Maiores detalhes sobre essa informação ver Nascimento (2013).
[vii] Utilizamos esse código para identificar aqueles em que não foi possível encontrar informações detalhadas.

Recebido em: 29/06/2014
Aprovado em: 08/07/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_trajetoria_de_formacao_e_de_atuacao_de_jose_nunes_de_vasconcelo.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


