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RESUMO: Neste artigo é apresentado o resultado parcial de uma pesquisa cujo objetivo é escrever uma
história do Departamento de Matemática da UFS a partir da trajetória de formação e atuação dos docentes.
Para este texto foram selecionadas a trajetória de Albano de Menezes Prado e José Augusto Machado de
Almeida. Para alcançar o intento tomamos como referente Valente (2014) para um entendimento sobre
história da educação matemática, Ragazzini (2001) sobre fontes e sobre o histórico do Curso de Licenciatura
e Bacharelado em Matemática da UFS os autores Souza (1999) e Oliveira (2009). Foram tomadas como
fontes as documentações existente no acervo do arquivo do Departamento de Matemática e uma entrevista
semiestruturada. A partir do estudo realizado é possível afirmar que mesmo tendo como formação inicial o
curso de Engenharia Civil, esses professores atuaram como professor no Departamento de Matemática por
várias décadas.
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ABSTRACT: This paper presents partial results of a research whose goal is to write a history of the
Department of Mathematics at the UFS from the path of formation and action of teachers. In this text the
trajectory of Albano de Menezes Prado and Jose Augusto de Almeida Machado were selected. To achieve the
intent we as referring Valente (2014) for an understanding of the history of mathematics education, Ragazzini
(2001) on the historical sources and on the Course of Degree and Bachelor of Mathematics from the UFS
Souza (1999) and Oliveira authors (2009). The existing documentation in the archives of the Department of
Mathematics and semi-structured interviews were used as sources. From the study it can be said that even
with the initial training the civil engineering course, these teachers acted as professor in the Department of
Mathematics for several decades.

Keywords: Of formation Trajectory and performance. Albano de Menezes Prado. José Augusto Machado de
Almeida.

INTRODUÇÃO

A pesquisa aqui apresentada faz parte de um projeto maior intitulado Uma Investigação sobre a Trajetória de
Formação e Atuação dos Professores Formadores do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade
Federal de Sergipe (segunda metade do século XX)[iii] e que tinha como objetivo descrever uma história do
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Departamento de Matemática da UFS a partir da trajetória de formação e atuação dos docentes. Para este
texto optamos por apresentar a trajetória dos professores Albano de Menezes Prado e José Augusto Machado
de Almeida.

Vale ressaltar que esta pesquisa pode ser enquadrada naquilo que Valente (2014) denomina de história da
educação Matemática, entendida como “um tema dos estudos históricos, uma especificidade da história da
educação.” e “remete aos processos de ensino e aprendizagem desde os tempos imemoriais (...).” (VALENTE,
2014, p. 24).

Para o referido autor

[...] a ideia de que a 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 oficio do historiador
produzir fatos históricos apresentando-os na forma de uma narrativa (VALENTE,
2014, p. 25).

Com a finalidade de demonstrar qual é o objeto de estudo da história da educação matemática Valente
(2014) diz que

[...] o pesquisador da história da educação matemática tem oficio saber como
historicamente foram construídas representações sobre os processos de ensino e
aprendizagem da Matemática e de que modo essas representações passaram a ter
um significado nas práticas pedagógicas dos professores em seus mais diversos
contextos e épocas (VALENTE, 2014, p. 26).

Por isso antes de produzir uma representação foi necessário que fizéssemos dois movimentos. O primeiro foi
efetuar a leitura do texto de Souza (1999) intitulado Histórico dos Cursos de Matemática da UFS (Licenciatura
e Bacharelado). Para sabermos como surgiu o curso de Matemática e mais ainda quais os sujeitos que
contribuíram para a formação dos primeiros licenciados em matemática.

De acordo com de Souza (1999) o curso de Licenciatura em Matemática surgiu no ano de 1972, mas ficou
conhecido em 1975 com a formação da primeira turma em dezembro desse mesmo ano, formado apenas a
aluna Telma Alves de Oliveira. Ele também mostra a relação dos docentes que atuaram no início do curso de
Licenciatura em Matemática, Oliveira (2009) traz essa mesma informação complementando com a formação
especifica de cada um deles, listados abaixo.

• Albano de Menezes Prado - Engenharia Civil
• Gamaliel Machado Silva - Engenharia Civil
• Manuel José Oliveira Belém – Licenciatura em Matemática
• José Augusto Machado de Almeida - Engenharia Civil
• Carlos Roberto Bastos Souza – Química Industrial
• José Nunes de Vasconcelos – Química Industrial
• Antônio dos Santos – Economia
• Antônio dos Santos Silva – Química Industrial

Com base nessas informações e com o nome dos primeiros professores que ensinaram a época da
implantação do curso começamos a examinar o acervo do Departamento de Matemática a procura de fontes.

Aqui vale destacar que foi necessário fazer um segundo movimento, estudar sobre o significado e a forma de
utilizar as fontes, tomando como referência Ragazzini (2001).

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. Por outro lado, a fonte é o único contato possível com o
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passado que permite formas de verificação [...]. A fonte provém do passado, é
passado, mas não está mais no passado, quando é interrogada. A fonte é uma
ponte, um veículo, uma testemunha, um lugar de verificação, um elemento capaz de
propiciar conhecimentos acertados sobre o passado. (RAGAZZINI, 2001, p. 14).

Segundo o autor as fontes podem ser classificadas como diretas e indiretas; escritas, iconográficas e orais;
qualitativas e quantitativas; seriais e estatísticas. Destas usamos as escritas – que são documentos, livros,
atas, cartas entre outros, que nos ajudam a ter contato com o passado. E as orais - que são entrevistas
gravadas.

Para este trabalho optamos por destacar as fontes referentes aos professores Albano de Menezes Prado e
José Augusto Machado de Almeida, com a ressalva tal opção pelo fato que constatamos que ambos têm
pontos de trajetória de formação e atuação semelhante, além de fazerem parte da mesma família, pois os
mesmos são cunhados.

Em relação às esses sujeitos foram localizados no acervo do arquivo do DMA documentos como:

• Atas de reuniões
• Comunicados
• Curriculum vitae
• Termo de posse
• Portarias
• Ofícios
• Atestados
• Certificados
• Plano de trabalho

Além desses documentos realizamos uma entrevista semiestruturada com o professor José Augusto Machado
de Almeida[iv]. O professor Albano de Menezes Prado, já é falecido. A entrevista serviu para que além de
coletar informações tirássemos algumas dúvidas geradas em relação a informações postas nas fontes
escritas. Na sequência relataremos um pouco da trajetória desses dois engenheiros que atuaram por muito
tempo como professores do Departamento de Matemática da UFS.

Albano de Menezes Prado

Albano de Menezes Prado[v] concluiu o curso de Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Bahia em 11 de
dezembro de 1949. Cursou o primário e o ginasial no Colégio Salesiano (Aracaju- SE) e o complementar na
Escola de Minas - Ouro Preto-MG. Durante o processo de formação também cursou Segurança Industrial,
Orientação Técnica de Assistência ao Ferroviário, Mecânica, Administração Profissional e Preparação de Oficial
da Reserva. Exerceu seus estágios na Usina Siderúrgica de João Monlevade e na Administração de Rede
Ferroviária.

Com base nos documentos escritos é possível afirmar que o Professor Albano foi admitido na UFS sem prestar
concurso para provimento de cargo. Em 1955 foi admitido como professor da Faculdade de Ciências
Econômicas de Sergipe, mediante um Decreto de 24 de março de 1955.

E foi com base em fontes como: curriculum vitae, portaria, atestados e algumas atas do DMA de 1971-2003
que foi possível identificar que além de sua atuação como professor exerceu várias funções a exemplo de:

• Representante do Instituto de Matemática e Física no conselho de Ensino e Pesquisa da UFS
• Suplente do Conselho Universitário
• Presidente da Banca Examinadora para auxiliar de Ensino de Cálculo I, Cálculo II e Cálculo III
• Membro, juntamente com José Augusto Machado de Almeida, de uma comissão de Cálculo e Geometria

Analítica, que deveria estudar as ementas e programas das disciplinas, bem como fazer um estudo
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para uma possível modificação nos currículos dos cursos de licenciatura e bacharelado em matemática.
• Chefe do Departamento de Matemática

Constata-se a partir das informações postas nos documentos já localizados que Albano de Menezes Prado
exerceu várias funções além da atuação com docente, como por exemplo, chefe do Departamento de
Matemática, eleito duas vezes. Com base nos documentos podemos afirmar que ele exerceu a docência por
cerca de quarenta 48 anos, já que a última data referente a sua atuação e do ano de 2003.

José Augusto Machado de Almeida

José Augusto Machado de Almeida[vi] concluiu o curso de Engenharia Civil pela Escola Politécnica da
Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1958. Realizou seus cursos primários, secundário e
cientifico em três colégios diferentes, respectivamente no Colégio Jackson de Figueiredo (1946), Colégio
Estadual Atheneu Sergipense (1950) e no Colégio Estadual de Sergipe - Instituto Lafaiete e Felisberto de
Menezes-GB (1953).

Com base na leitura do texto de Souza (1999) foi possível identificar que José Augusto se tornou professor do
DMA por meio de concurso público e na época possuía apenas a graduação em Engenharia Civil. Não
encontrarmos em nenhum documento informações explicita a respeito do ano, mas com base em um dos
documentos podemos inferir que foi no ano de 1959. Ou seja, um ano após a conclusão do curso de
graduação, ele ingressa como docente do departamento.

Como não encontramos nenhum documento que informasse se o professor tinha feito curso de
pós-graduação, mestrado ou doutorado, no momento da entrevista fizemos um questionamento sobre isso.

Não[...] Lá quando eu mim formei a gente saia e escolhia o que queria. Você
escrevia o que queria e ali eles tinham umas cadeiras, mas do que os outros que não
queriam aquilo, que era para servir como uma especialização, pós-graduação por
isso que o título traz graduado em engenharia civil em cálculo estrutural. (JAMA,
2013)

E complementou “Minha filha, naquela época botavam as mãos pro céu quando uma pessoa queria sai da sua
profissão pra ir lecionar, por causa das dificuldades”. (JAMA, 2013).

A partir de um Curriculum Vitae, atas e de informações coletadas na entrevista obtivemos algumas
informações sobre atividades que o professor exerceu durante a atuação acadêmica, conforme está posto a
seguir.

• 1º Examinador do Concurso Público para Monitores de Cálculo II do Instituto de Matemática e Física da
Universidade Federal de Sergipe (1971).

• Membro da Comissão Central do Concurso Vestibular da Universidade Federal de Sergipe (1971-1972).
• Professor de Matemática Financeira e de Análise Matemática do curso de Ciências Contábeis da

Faculdade de Ciências Econômica de Sergipe.
• Membro de uma comissão, designada para reformular os programas das disciplinas Calculo I, calculo II

e Calculo III.

Podemos constatar que José Augusto Machado de Almeida exerceu várias funções no decorrer de sua atuação
como docente. E atuou como professor de Matemática Financeira e de Análise Matemática do curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Econômica de Sergipe a membros da comissão designada para
reformular os referidos programas das disciplinas Calculo I, calculo II e Calculo III.

Além de lecionar na UFS e na Faculdade Tiradentes, através da portaria nº 39, de 11 de fevereiro de 1959,
obtivemos a informação de que José Augusto foi admitido no DER-SE (Departamento de Estradas e
Rodagem), no cargo inicial da carreira de Engenheiro, do quadro de pessoal permanente, exercendo
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atividades profissionais, como:

• Diretor -posto a disposição do governo do estado para dirigir o departamento de Obras Públicas do
Estado em 1959 até 1963.

• Chefe da 4ª Residência Rodoviária do Departamento de Estradas de Rodagem de Sergipe (1963-1967).
• Diretor da Divisão de Conservação e Melhoramentos do Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Sergipe DER-SE (1967-1971).

Por sabermos de sua atuação como engenheiro, procuramos por meio da entrevista fazer perguntas sobre
porque ele se tornou também professor e lecionou disciplinas como: Cálculo I e Cálculo II e Cálculo III.
Perguntamos a ele como foi que surgiu o desejo em lecionar sendo graduado em Engenharia Civil. E por que
não fez um curso de licenciatura em Matemática em vez de Engenharia.

Eu, na Universidade tinha os grupos de colegas e era sempre quem, nas cadeiras
mais difíceis reunia a turma e dava aulas pra eles. Um professor da cadeira me dizia:
oriente ai essa turma, quando cheguei a Sergipe que fui ensinar nas ciências
econômicas, então não gostava de dar pau, só dava pau quando não tinha jeito, eles
vinham aqui pra casa para eu ensinar, ensinar até eles se equilibrarem e ai eu dava
a prova. Eu toda vida gostei de matemática [...] mas, o curso de licenciatura naquele
tempo o horizonte era menor, na parte de Engenharia existia pouco Engenheiro,
então tinha facilidade da gente escolher onde ia trabalhar, onde queria trabalhar
tudo isso e ainda ganhava no emprego e na profissão fora particular (JAMA, 2013).

E por conta de gostar de lecionar exerceu a docência por mais de quarenta anos. Constamos que ele só
solicitou a aposentadoria quando não foi possível mais exercer oficialmente a docência.

Eu ensinei quarenta anos e seis meses porque chegou o tempo de me aposentar e eu
disse quero não [...] quando foi um dia no departamento de matemática, o
departamento pessoal mandou me chamar e falou: professor mandei lhe chamar
porque o senhor dar aula aqui há muito tempo. E e nem se interessa em só dar aula,
pensa em ajudar a gente, mas se o senhor não se aposentar agora o senhor vai
tomar prejuízo com a lei que vem ai. Então, eles tiveram essa delicadeza de mandar
chamar e avisar, eu disse não tem jeito, ai eles mim aposentaram e ainda disseram:
olhe nós não temos professor vamos lhe aposentar e enquanto não chegar um o
senhor vai quebrar um galho (JAMA, 2013).

No decorrer da entrevista foi possível perceber que José Augusto gostava muito de ensinar e era muito
querido por seus alunos.

Eu sempre gostei de da aula e os alunos diziam que gostavam de escutar o que eu
dizia. Às vezes eu vou caminhando na rua e aparece um desses alunos que hoje já
está maduro e diz: professor, professor venha cá. Ai minha mulher está ao lado e ele
diz: a senhora não fique com raiva não, porque eu vou dá um beijo nele, mim
lembrando o que eles fazia com a gente na aula. (JAMA, 2013).

No final da entrevista perguntamos se ele queria deixar alguma mensagem para os futuros professores de
Matemática e gentilmente ele deixou a seguinte mensagem

Eu acho que o ensino faz parte da alma da gente e que todos se apeguem com amor,
para e se aperfeiçoando e gostando cada vez mais e tendo paciência com os alunos,
porque nem todos têm a mesma capacidade, facilidade. Que tem professor que não
tem muita, dar aula se o aluno não entendeu, se o aluno pergunta ele se aborrece. E
se ele perguntou é porque ele não escutou, não é que ele deu a aula ruim não, é
porque o aluno não teve a capacidade de absorver com rapidez, então ele repita, der
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até umas aulas particulares sem receber dinheiro, mas faça isso, isso faz parte da
vida do professor. (JAMA, 2013).

CONSIDERAÇÕES

Para realizarmos a pesquisa que tinha como objetivo descrever uma história do Departamento de Matemática
da UFS a partir da trajetória de formação e atuação dos docentes e que optamos por destacar a trajetória de
atuação e formação dos professores Albano de Menezes Prado e José Augusto Machado de Almeida, com a
ressalva que tal opção ocorreu pelo fato que constatamos que ambos têm pontos de trajetória de formação e
de atuação semelhantes. Ambos tiveram como formação inicial a graduação em Engenharia Civil, além de
fazerem parte da mesma família, pois eles eram cunhados.

Ambos graduados em Engenharia Civil, que passaram a lecionar no Departamento de Matemática, exerceram
algumas funções em comum. Por exemplo, membros da comissão de Cálculo e Geometria Analítica, que
deveriam estudar as ementas e programas de disciplinas, bem como fazer um estudo para uma possível
modificação nos currículos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática. E também lecionaram
algumas disciplinas em comum, a exemplo de Cálculo I.

No decorrer da entrevista com o professor José Augusto Machado de Almeida, percebemos que apesar de não
ser licenciado em Matemática, ele é um grande admirador da ciência matemática. Além de se possível afirmar
a partir das respostas que ele tinha e tem cuidado e carinho pelos alunos.

Por fim, vale destacar que por meio das fontes localizadas no acervo do Departamento de Matemática
referentes aos professores Albano de Menezes Prado e José Augusto Machado de Almeida e uma entrevista
semiestruturada foi possível escrever uma história da atuação desses professores, que poderá ser escrita
outra vez a partir da localização de outras fontes.
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