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POR QUE SOU PROFESSOR 
 
Sou professor 
A favor da decência contra o despudor, 
A favor da liberdade 
Contra o autoritarismo, 
Da autoridade contra a licenciosidade, 
Da democracia contra a ditadura 
De direita ou de esquerda. 
 
Sou professor 
A favor da luta constante 
Contra qualquer forma de discriminação, 
Contra a dominação econômica 
Dos indivíduos ou das classes sociais. 
 
Sou professor 
Contra a ordem capitalista vigente 
Que inventou esta aberração: 
A miséria na fartura. 
 
Sou professor 
A favor da esperança 
Que me anima apesar de tudo. 
 
Sou professor 
Contra o desengano  
Que me consome e imobiliza. 
 
Assim, sou professor cheio de mim mesmo, e não canso de me admirar. 
 
(PAULO FREIRE,  1997, p. 115) 
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RESUMO 

 

Nosso objetivo com esta pesquisa é compreender a formação do professor de 
Matemática mediante a análise das representações sociais dos alunos e 
professores do curso de Licenciatura da referida disciplina sobre o processo de 
formação inicial. Para isso, tomamos, como referências de análises, a formação 
inicial do professor de Matemática e os saberes docentes que têm servido de 
referência para fundamentá-la, além da Teoria das Representações Sociais.  
Utilizamos uma metodologia plurimetodológica, ou seja, lançamos mão de vários 
recursos para coleta e análise dos dados, o que se desenvolveu em três etapas. Na 
primeira, empreendemos o estudo quantitativo com a finalidade de identificar o perfil 
do curso de Licenciatura em Matemática no estado de Pernambuco. Na segunda, 
procuramos identificar o campo semântico das representações sociais dos alunos e 
dos professores, bem como tentamos aproximar os elementos que constituíam o 
núcleo central dessas representações; para isso, aplicamos, em toda amostra, os 
questionários de associação livre e associação dirigida. Na terceira etapa, 
realizamos, com uma representação da amostra, entrevistas semi-estruturadas, no 
sentido de analisarmos a organização do discurso dos sujeitos sobre o objeto 
investigado. Realizamos a pesquisa em seis instituições que oferecem o referido 
curso, das quais participaram da pesquisa 557 sujeitos – 482 alunos e 75 
professores. Os resultados do estudo revelaram que as representações sobre a 
formação circulam em torno das categorias das dimensões cognitiva, pedagógica, 
socioafetiva e profissional, mas predominou a categoria da dimensão cognitiva nos 
dois grupos de sujeitos investigados. Constatamos também que a categoria 
socioafetiva contribuiu com significativa influência nas representações dos alunos, 
enquanto a pedagógica esteve presente, de modo efetivo, nas dos professores. A 
categoria profissional  apresentou contribuição insignificante no campo das 
representações dos sujeitos e não se fez presente nos elementos constituintes da 
estrutura interna dessas representações. O núcleo central de tais representações se 
organiza em torno da dimensão cognitiva, apontando que a ênfase da formação se 
dá em torno do saber disciplinar. 

 
Palavras-chave: formação inicial de professores, representação social, ensino da 
Matemática, licenciatura em Matemática.  
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ABSTRACT 
 

Our aim, through this Research, is understanding Mathematics teachers’ social 
representations regarding to their initial professional preparation process. On this 
account, we took as this analysis point of reference, Mathematics teacher’s initial 
professional and docent know ledges that have been used as a point of references to 
found it, I.e, teacher’s initial professional preparation, beyond social representations 
theory we have used a plurimethodology, so to say, plurimethodology researching 
ways, i.e we have dealt, we have handed several resources for data gathering and 
analysis, which was developed in three stages. In the first one, we have dealt the 
quantitative study, aiming at identifying the Licentiate course profile regarding to 
Mathematics in the State of, Pernambuco. In the second one we aimed at identifying 
student’s pupil’s social representations semantic field, as well as we tried 
approaching, among them, the elements that constituted these representations 
central nucleous. Therefore, on this account, we have applied, in every sample, the 
free association and direct one questionnaires. In the third stage, we have fulfilled, 
under a certain sample representation, semi-structured interviews, aiming at 
analyzing subject’s discourse organization regarding to the researched object we 
have accomplished this study in six Institutions that offer the above mentioned 
course which have participated from have participated 557 subjects – 482 students, 
pupils and 75 teachers, this study’s results revealed, shew up that the 
representations regarding to this kind of professional training circle around cognitive, 
pedagogical, socio-affective and professional dimension categories, but cognitive 
dimension category prevailed in the two investigated subjects groups we have 
constated also that the socio-affective category has contributed though, wit 
meaningful influence upon the students, pupils representation, as well as the 
pedagogical one has been always present, in an effective way, in the teachers those 
ones. Professional category has presented a meaningless contribution in the 
subjects representation field and did mot make itself present in these inner structure 
constituent element. Such a representations central nucleous was organized around 
cognitive dimension, pointing out demonstrating that the emphasis regarding to 
professional training happens, occurs around disciplinary knowledge. 
 
Keys Words: Teachers initial professional training- social representation teaching on 
Mathematics – Licentiate – ship on Mathematics. 
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RÉSUMÉ 

 
 

Notre but, avec cette Recherche, c’est comprendre la formation du professeur de 
Mathématique, par l’analyse des représentations sociales des élèves et des 
professeurs dau Course de Licence de la susmentionée Discipline, à l’égard du 
procès de leur formation initiale. Pour cela, nous avons pris en référence pour des 
analyses, la formation initiale du professeur de Mathématique et les savoirs 
enseignants qui ont servi de référence pour la fonder, i.e. la formation initiale du 
professeur, par surcroît à la Théorie des Représentationas Sociales. Nous avons 
utilisé une méthodogie pluriméthodologique, ou soit-il, mous avons saisi de plusieurs 
recours pour une collete et analyse des dounnées, ce qui s’est dévellopé dans trois 
étapes. Dans la prémière, nous avons entrepris l’étude quantitative avec le but 
d’identifier la profil du Cours de Licence en Mathématique dans l’État de 
Pernambuco. Dans la deuxième, nous avons cherché à identifier le champ 
sémantique des répresentations sociale des élèves et de professeurs, aussi bien que 
nouis avons tenté d’approcher, parmi eux-mêmes, les eléments qui constituaient le 
noyau central de cettes représentations. Pour cela, nous avons appliqué, dans tout 
échan tillon, les questionaires d’association libre et d’association  dirigée. Dans la 
troisième étape, nous avons accompli, avec une répresentation de l’échantilhon des 
entrevues semi-structurée ayant en vue l’annalyse de l’organisation du discours des 
sujets sur l’object recherché. Nous avons dévélopé cet Étude dans six Institutions qui 
offrent le Cours susmentioné parmi les quelles 557 sujets ont participé de la 
Recherche, étant 482 élèves et 75 professeurs. Les résultats de cet Étude ont revelé 
que les répresentations á l’égard de la profession se movent à l’entour des 
catégories des dimensions cognitive, pédagogique, socioaffetive êt professional, 
mais a predominé la catégorie de la dimension cognitive dans les deux groups des 
sujets recherchés. Nous avons constaté, aussi, que la catégorie socioaffetive a 
contribué, avec significative influence, pour les représentations  des élèves, tandis 
que la pédagogique a été présente, d’une mamiêre efficace, dans celles des 
professeurs. La catégorie profissionale a présenté une contribution insignifiante dans 
le champ des répresentations des sujets et n’est pas apparu dans les élements 
constituents de la structure interne de cettes répresentations. Le noyau central de 
telles répresentations s’organise autour de la dimension cognitive, signalant que 
l’emphase de la formation advient autour du savoir disciplinaire. 
 
Des mots clé: Formation Initialde de Professeurs, Représentation Sociale, 
Enseignement de la Mathématique, Licence en Mathématique. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 12

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ANFOPE – Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 
ANPED – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 
APM – Associação de Professores de Matemática de Portugal 
CEB – Câmara de Educação Básica 
CEE/PE – Conselho Estadual de Educação de Pernambuco 
CEFET/PE – Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco 
CES – Câmara de Educação Superior 
CNE – Conselho Nacional de Educação 
CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 
CP – Conselho Pleno 
EM – Educação Matemática 
ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
ENC – Exame Nacional de Cursos 
ENEM – Encontro Nacional sobre Educação Matemática 
ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino 
GT – Grupo de Trabalho 
IES – Instituição de Ensino Superior 
INEP – Instituto Nacional  de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
LEMAT – Laboratório de Ensino de Matemática da UFPE 
LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
MEC – Ministério da Educação e Cultura 
NCTM – National Council of Teachers of Mathematics 
PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 
RS – Representações Sociais 
SAEB – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 
SAEPE – Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco 
SBEM – Sociedade Brasileira de Educação Matemática 
SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 
UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco 
UPE – Universidade de Pernambuco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   



 13

LISTA DE QUADROS 
 
Quadro 1 – Instituições do estado de Pernambuco que possuem curso de 
Licenciatura em Matemática por dependência administrativa 

 
84 

Quadro 2 – Número de alunos e professores por instituição       87 
Quadro 3 – Palavras associadas à formação do professor de Matemática 
distribuídas em categorias alunos/professores 

 
96 

Quadro 4 – Palavras associadas por alunos e professores com respectiva 
freqüência média 

 
98 

Quadro 5 – Palavras selecionadas para associação dirigida 99 
Quadro 6 – Plano geral da pesquisa 107 
Quadro 7 – Instituições que oferecem o curso de Licenciatura em Matemática 
por dependência administrativa – 2007 

109 

Quadro 8 – Deficit de professores licenciados nas redes estaduais 114 
Quadro 9 – Resultados do ENC do curso de Licenciatura em Matemática das 
instituições do estado de Pernambuco 

121 

Quadro 10 – Resultados ENADE - 2005 do curso de Licenciatura em 
Matemática das instituições do estado de Pernambuco  

125 

Quadro 11 – Instituições que adequaram a matriz curricular às Resoluções 
CNE/CP 01 e 02/2002 e CNE/CES 03/2003 

128 

Quadro 12 – Palavras associadas pelos alunos e professores à expressão 
“formação do professor de Matemática”  

146 

Quadro 13 – Palavras associadas pelos alunos à expressão “formação do 
professor de Matemática” 

150 

Quadro 14 – Palavras associadas pelos alunos dos primeiros períodos  à 
expressão “formação do professor de Matemática” 

151 

Quadro 15 – Palavras associadas pelos alunos dos últimos períodos  à 
expressão “formação do professor de Matemática” 

153 

Quadro 16 – Palavras associadas pelos professores à expressão “formação do 
professor de Matemática” 

156 

Quadro 17 – Palavras associadas pelos professores das universidades à 
expressão “formação do professor de Matemática” 

158 

Quadro 18 – Palavras associadas pelos professores das faculdades à 
expressão “formação do professor de Matemática” 

159 

Quadro 19 – Palavras indicadas como as mais importantes pelos alunos – na 
associação livre 

163 

Quadro 20 – Palavras indicadas como as mais importantes pelos professores 
– na associação livre 

163 

Quadro 21 – Palavras indicadas como as mais importantes pelos 
alunos/professores – na associação livre 

164 

Quadro 22 – Palavras associadas pelos alunos na associação dirigida 165 
Quadro 23 – Palavras associadas pelos professores na associação dirigida 165 
Quadro 24 – Palavras associadas pelos alunos/professores na associação 
dirigida 

169 

Quadro 25 – Palavras indicadas como as mais importantes pelos 
alunos/professores – na associação dirigida 

170 

Quadro 26 – Palavras indicadas como as mais importantes pelos alunos     
– na associação dirigida 

170 

Quadro 27 – Palavras indicadas como as mais importantes pelos professores 
– na associação dirigida 

171 

 
 

 
 



 14

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 – Instituições do estado de Pernambuco que oferecem curso 
de Licenciatura em Matemática por dependência administrativa e 
organização acadêmica – 2007 
 

   110 

Tabela 2 – Quantitativo de concluintes dos cursos de Licenciatura em 
Matemática das Instituições de Ensino Superior de Pernambuco no 
período de 1995 a 2006 
 

   111 

Tabela 3 – Concluintes dos cursos de Licenciatura em Matemática de 
1992 a 2006 em Pernambuco, por dependência administrativa 
 

   113 

Tabela 4 – Quantidade de alunos matriculados em Pernambuco no curso 
de Licenciatura em Matemática, por dependência administrativa 
 

   115 

Tabela 5 – Faixa etária dos docentes do curso de Licenciatura em 
Matemática 
 

   117 
 

Tabela 6 – Distribuição dos professores por tempo de exercício do 
magistério 

   117 

 
Tabela7 – Curso de graduação 
 

 
118 

Tabela 8 – Qualificação profissional 
 

   119 

Tabela 9 – Qualificação profissional distribuída por dependência 
administrativa 
 

   119 

Tabela 10 – Faixa etária dos alunos  
 

   142 

Tabela 11 – Faixa etária dos professores  
 

   143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 15

SUMÁRIO 
                                                                                        
 
INTRODUÇÃO......................................................................................................... 
1 A FORMAÇÃO INCIAL DOS PROFESSORES NO CONTEXTO 
EDUCACIONAL BRASILEIRO................................................................................. 
1.1. A formação inicial de professores no Brasil na perspectiva oficial ................... 
1.2. Os cursos de Licenciatura e os modelos de formação inicial de 
professores............................................................................................................... 
1.2.1. Formação de professores e o modelo da racionalidade técnica.................... 
1.2.2. Formação de professores e o modelo da racionalidade prática.................... 
1.2.3. A racionalidade prática e os saberes necessários à docência....................... 
1.3. Racionalidade técnica versus racionalidade prática: qual o modelo 
predominante nos cursos de licenciatura hoje?....................................................... 
 
2  A MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR: UMA REFLEXÃO 
SOBRE A LICENCIATURA...................................................................................... 
2.1. A formação do professor de Matemática.......................................................... 
2.2. Retrospectiva histórica da formação do professor de Matemática................... 
2.3. Concepções do ensino da Matemática............................................................. 
2.3.1 A natureza do saber matemático e seu ensino .............................................. 
2.3.2 O ensino da Matemática na perspectiva da Educação Matemática............... 
2.4 A pesquisa brasileira sobre formação de professores de Matemática............... 
 
3. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS................................................. 
3.1 A Teoria das Representações Sociais............................................................... 
3.2 A Abordagem processual das representações sociais...................................... 
3.3 A Abordagem estrutural das representações sociais......................................... 
 
4 SISTEMATIZAÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA....................................... 
4.1. Campo empírico................................................................................................ 
4.2. Os participantes................................................................................................ 
4.3. Procedimentos e instrumentos utilizados.......................................................... 
4.3.1 Descrição do campo........................................................................................ 
4.3.2 Análise documental......................................................................................... 
4.3.3 Associação livre de palavras........................................................................... 
4.3.4 Associação dirigida de palavras...................................................................... 
4.3.5 Entrevistas....................................................................................................... 
4.3.6 Recurso complementar: diário de campo........................................................ 
 
5. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO   
ESTADO DE PERNAMBUCO.................................................................................. 
5.1. O curso de Licenciatura em Matemática no estado de Pernambuco................ 
5.2. Perfil dos docentes dos cursos de Licenciatura em Matemática no estado de 
Pernambuco............................................................................................................. 
5.2.1 Gênero............................................................................................................ 
5.2.2 Faixa etária e experiência............................................................................... 
5.2.3 Formação acadêmica inicial........................................................................... 
5.2.4 Qualificação profissional................................................................................. 
5.3 Formação do professor de Matemática no estado de Pernambuco, na 
perspectiva das avaliações institucionais externas................................................. 
5.4. Formação do professor de Matemática no estado de Pernambuco à luz da 
legislação educacional............................................................................................. 
5.5. Formação do professor de Matemática no estado de Pernambuco com base 
nas propostas de formação...................................................................................... 

16

28
29

31
32
35
42

53

57
      57 

58
61
62
66
68

71
71
75
78

81
83
86
88
88
88
89
96

101
105

108
108

115
115
116
118
119

120

127

133

 



 16

6 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E 
ALUNOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA......................... 
6.1. Situando o campo da pesquisa......................................................................... 
6.2. Caracterização dos Sujeitos da pesquisa......................................................... 
6.2.1. Caracterização dos alunos............................................................................. 
6.2.2. Caracterização dos professores..................................................................... 
6.3. Identificação do campo semântico das representações sociais sobre a 
formação do professor de Matemática..................................................................... 
6.4. Identificação do campo semântico das representações sociais sobre a 
formação do professor concebidas pelos alunos do curso de Licenciatura em 
Matemática............................................................................................................... 
6.4.1. Campo semântico das representações sociais sobre a formação do 
professor: alunos dos primeiros períodos do curso de Licenciatura em 
Matemática............................................................................................................... 
6.4.2. Campo semântico das representações sociais sobre a formação 
do professor: alunos dos últimos períodos do curso de Licenciatura 
em Matemática......................................................................................................... 
6.5. Campo semântico das representações sociais dos professores sobre a 
formação docente do curso de Licenciatura em Matemática................................... 
6.5.1 Campo semântico das representações sociais (sobre a formação docente) 
dos professores que lecionam no curso de Licenciatura em Matemática das 
universidades........................................................................................................... 
6.5.2 Campo semântico das representações sociais (sobre a formação docente) 
dos professores que lecionam no curso de Licenciatura em Matemática das 
faculdades............................................................................................................... 
6.6. Segunda fase dessa etapa da pesquisa: análise da organização da estrutura 
interna das representações sociais.......................................................................... 
6.6.1 Organização das representações sociais sobre a formação no curso 
Licenciatura em Matemática.................................................................................... 
6.7 Terceira etapa da pesquisa: análise das entrevistas na perspectiva de 
compreender os sentidos construídos pelos sujeitos acerca da representação da 
formação do professor de Matemática..................................................................... 
6.8 Sentidos construídos pelos sujeitos acerca das representações sociais da 
formação do professor de Matemática..................................................................... 
6.8.1 As representações sociais sobre a formação docente ancoradas na 
dimensão cognitiva................................................................................................... 
 6.8.2 As representações sociais sobre a formação docente ancoradas na 
dimensão pedagógica.............................................................................................. 
6.8.3 As representações sociais sobre a formação docente ancoradas na 
dimensão socioafetiva.............................................................................................. 
6.8.4 As representações sociais sobre a formação docente ancoradas na 
dimensão profissional............................................................................................... 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................... 
REFERÊNCIAS........................................................................................................ 
APÊNDICES............................................................................................................. 
ANEXOS.................................................................................................................. 

141
    141 

142
142
142

144

149

150

152

156

157

159

161

165

171

172

172

176

184

186

190
202
214
229

 
 
 
 

 
 



 17

INTRODUÇÃO 
 
 

A melhor maneira que a gente tem de 
fazer possível amanhã alguma coisa 

que não é possível de ser feita hoje, é 
fazer hoje aquilo que hoje pode ser feito. 

Paulo Freire 
   

 

Este estudo surgiu da nossa experiência como professora da disciplina 

Estágio Supervisionado em curso de formação de professores de Matemática, 

durante o qual observamos que os alunos apresentavam uma visão estigmatizada 

da Matemática. Isso nos levou a  refletir sobre os problemas subjacentes ao ensino 

da mencionada disciplina, o qual, ao longo de décadas e no mundo todo, tem sido 

marcado muito mais pelo fracasso dos alunos.  

Durante os últimos 20 anos, vêm-se discutindo os processos de ensino e 

aprendizagem da Matemática, o que gerou a consciência da necessidade de uma 

organização de educadores matemáticos, a fim de possibilitar o desenvolvimento de 

pesquisas capazes de sustentar práticas pedagógicas pautadas em investigações e 

teorias do ensino e da aprendizagem da Matemática, tais como Obstáculos 

Epistemológicos, de Bachelard1 (1938), Transposição Didática, de Chevallard 

(1991), Contrato Didático, de Brousseau (1986), entre outros. 

Ao mesmo tempo, percebemos que, apesar de todos os esforços e avanços 

sobre a educação matemática, ainda há grande distância entre a teoria dos que 

estudam e pesquisam o ensino-aprendizagem da Matemática e a realidade das 

salas de aula. Além do mais, é verdade que ainda persiste instalada na sociedade 

certa relação de medo dessa disciplina, gerando reflexo direto no trabalho do 

professor.  

 No estudo desenvolvido no mestrado, no qual analisamos as representações 

dos alunos do Ensino Fundamental sobre o professor de Matemática, observamos 

que a maioria  dos sujeitos pesquisados (alunos da 5ª e da 8ª série do Ensino 

                                                 
1 A noção de obstáculos epistemológicos foi descrita inicialmente pelo filósofo francês Gastão 
Bachelard na obra A Formação  do Espírito Científico, publicada em 1938. Considerada uma de suas 
principais produções, ela tem exercido considerável influência na área educacional. O objetivo do 
filósofo era interpretar as condições de evolução da ciência, delineando bases para realizar o que 
chamou de “psicanálise do conhecimento objetivo”. Para isso, descreveu, em detalhes, a essência da 
noção de obstáculos, que é hoje amplamente mencionada em estudos de didática (PAIS, 2001). 
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Fundamental) demonstrava  representação negativa. A expressão a ele mais 

associada era dor de cabeça, seguida por conta,  medo e dificuldade (SILVA, 

2002). Constatamos que, no decorrer do processo ensino-aprendizagem, as 

representações vão-se transformando de aprendizagem receptiva e interessada 

para aprendizagem conflituosa e angustiante.  Dessa realidade, pudemos inferir que 

a problemática da matemática se agrava a partir da 5ª série e se estende ao Ensino 

Médio.  

O movimento da Educação Matemática vem fazendo, em todos os lugares, 

grande esforço para reverter tal quadro. No entanto, os esforços não têm gerado o 

retorno pretendido. Assim, pergunta-se: por que, apesar dos avanços dos estudos 

sobre o ensino-aprendizagem da Matemática, ainda há fragilidades no trabalho 

desenvolvido pelos professores? 

Ressaltamos a pertinência de nosso estudo, porque se evidencia contradição 

entre os trabalhos desenvolvidos na educação matemática atual e a constatação da 

realidade: alto índice de reprovação nos vários níveis de ensino, corroborado no 

baixo desempenho dos alunos nos exames de avaliação institucionais – Sistema 

Nacional de Avaliação Escolar da Educação Básica (SAEB)  e o Sistema de 

Avaliação do Estado de Pernambuco (SAEPE).    

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os resultados obtidos 

nos testes de rendimento em Matemática aplicados em 1993 pelo SAEB revelaram 

que, na primeira série do Ensino Fundamental, 67,7% dos alunos acertaram, pelo 

menos, metade dos testes. Esse percentual caiu para 17,9% na terceira série; 

tornou a cair para 3,1 % na quinta série, mas subiu para 5,9% na sétima série. Os 

dados apontam que uma das causas do fracasso escolar se relaciona ao ensino-

aprendizagem da Matemática. Conforme os PCN, além dos índices que indicam o 

baixo desempenho dos alunos na aludida disciplina, em testes de rendimento, 

também ficou evidente que ela funciona como filtro para selecionar alunos a concluir 

ou não o Ensino Fundamental. Ao lado disso, com freqüência, a Matemática é 

apontada como a disciplina que contribui significativamente para a elevação das 

taxas de retenção dos alunos nesse nível de ensino.  

Interessante observar que tal situação se agravou nos últimos anos. Os 

resultados do SAEB 2003 apontam que 51,6 % dos alunos chegam à 8ª série 

enquadrados nos estágios crítico e muito crítico em matemática. No Nordeste, 

esse percentual sobe para 69% dos estudantes avaliados, enquanto, na região Sul, 
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decai para 41% e, no Sudeste, para 39%.  No estágio crítico, os alunos 

desenvolvem apenas algumas habilidades elementares de interpretação de 

problemas aquém das exigidas. Quanto ao nosso Estado, os resultados do SAEPE 

2002 também não animam: apenas 18,0% dos alunos da 4ª série acertaram 50 % 

das questões propostas, ou seja, metade do teste; esse percentual baixa para 8,8% 

na 8ª série. 

Em estudo realizado por Almeida (1994), sobre variáveis de impacto 

reconhecido na explicação das dificuldades de aprendizagem e de rendimento dos 

alunos na Matemática, vemos que, além das variáveis cognitivas e 

sociomotivacionais, o baixo desempenho está associado a vários fatores: ausência 

de conhecimentos matemáticos mínimos, requeridos para operar em situações- 

problema (falta de conhecimentos conceituais e procedimentais); consolidação de 

atitudes negativas em relação à disciplina e ao professor construídas durante o seu 

processo ensino-aprendizagem. No entanto, o professor sobressai como a variável 

de maior peso. Em estudo recente, Cruz (2006), ao identificar as representações 

sociais de professores e alunos da Educação Básica e do Ensino Superior sobre o 

fracasso escolar em Matemática, afirma que os professores, embora expressem 

avanços no discurso, se mostram ainda fixados na funcionalidade operativa da 

matemática e na idéia compartilhada e revelada nas representações da matemática 

utilitária. 

Nesse sentido, a formação do professor vem passando por uma revisão em 

que se alargam os referenciais de análise sobre os processos formativos, 

contribuindo para a consciência de sua complexidade. Assim, pode-se compreender 

a complexidade do processo de formação, em particular, de professores, pois 

envolve diferentes aspectos: sociais, políticos, filosóficos e culturais. A diversidade 

de concepções e enfoques presentes nas pesquisas e nas literaturas internacional e 

nacional tem-se configurado campo fértil para o aprofundamento na área temática 

da formação docente.   

No cenário internacional, Lambert e Ball (1998), em suas pesquisas como 

educadoras matemáticas norte-americanas, já traçavam um diagnóstico 

problemático da formação inicial de professores, resultante de alguns fatores por 

elas levantados: (I) a pouca atenção dada, nessa formação, às crenças, concepções 

e conhecimentos que os futuros professores trazem para o curso de formação inicial; 

(II) tais cursos geralmente passam a impressão de que é preciso pouco além do 
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senso comum  para ensinar, isto é, não mostram a necessidade de conhecimento 

profissional; (III) não dão a devida atenção ao conhecimento didático; (IV) separam 

teoria e prática tanto temporal quanto conceitualmente; (V) dão reduzida importância 

à prática profissional.                     

Sztajn (2002) também menciona o fato de que esta temática vem sendo 

amplamente discutida, desde os anos 1990, pelos educadores matemáticos, 

sobretudo nos Estados Unidos, desde que Schulman (1986, 1987) propôs, entre os 

saberes pedagógicos e aqueles do conteúdo específico, um elo que chamou de 

“saber pedagógico disciplinar” (ou “conhecimento da didática do conteúdo”, ou, 

ainda, “conhecimento pedagógico do conteúdo”, como preferem algumas traduções 

em português). Segundo Sztajn, as pesquisas depois de Schulman provocaram uma 

revisão no que significa “um professor sabe matemática”, e a pergunta sobre o que 

precisa saber um professor de Matemática passou a inquietar formadores de 

professores, mas não está ainda definitivamente respondida. Conforme a mesma 

autora, responder “o quê?” depende de localizar “onde?”, “quando?” e “por quê?” se 

dá essa formação.  

No cenário nacional, Pimenta (2000, p. 17) ressalta a importância "de 

ressignificar os processos formativos a partir da reconsideração dos saberes 

necessários à docência, colocando a prática pedagógica e docente escolar como 

objeto de análise”. Muitos estudos (CUNHA, 1994; GATTI, 1997; LIBÂNEO, 1998; 

BRZEZINSKI, 1996) já apontaram o perigo do esvaziamento e aligeiramento que 

ocorrem nos cursos de licenciatura, a precariedade da formação inicial de 

professores, dentre outras mazelas.  Porém o elemento imprescindível para o ensino 

– o  professor –, segundo as discussões da  Educação Matemática, não vem 

recebendo formação adequada. 

No Brasil, o processo de formação acadêmica do professor de Matemática 

também tem sido um dos principais temas das pesquisas realizadas, mas relacionadas 

à formação e ao  desenvolvimento profissional. De acordo com Ferreira (2003), só a 

partir dos últimos anos da década de 1990, iniciou-se no país a transformação do 

paradigma de pesquisa em educação matemática, ou seja, o pensamento do professor 

lentamente vai tomando espaço no âmbito da pesquisa sobre a sua formação.  

Considerando essa realidade, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM) elegeu como um de seus principais focos a Formação de Professores de 
Matemática nos Cursos de Licenciaturas. Isso tem produzido  debates em mesas-
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redondas, sessões de comunicações científicas e relatos de experiências não só em 

encontros nacionais e regionais promovidos pela SBEM como também em congressos 

de Educação.  

O tema “formação de professores”, além de predominar em encontros e 

congressos educacionais, vem gerando  publicações de artigos e livros, tais como as 

publicações realizadas pela SBEM, pela Associação de Professores de Matemática 

(APM), de Portugal, e pelo National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 

dos EUA. Tais publicações são portadoras de propostas respaldadas em pesquisas 

que partilham das mesmas preocupações daqueles que tratam da formação de 

professores em geral. Entre nós, os encontros nacionais sobre Educação 

Matemática (ENEMs), promovidos pela SBEM, bem como os encontros estaduais, 

por meio de seus grupos de trabalho (GT), constituem-se em importantes fóruns 

para a discussão e o aprofundamento sobre o entendimento da formação do 

professor. 

 Mas, apesar da mudança do discurso, percebemos, nos processos de 

formação de professores, a continuidade de prática retrógrada e centrada no 

modelo tradicional, com a predominância da dicotomia entre teoria e prática. Na 

realidade, ainda sabemos muito pouco sobre como transformar os discursos em 

práticas efetivas. 

Ao lado disso, a preocupação de conhecer melhor o processo de aprender a 

ensinar provocou mudanças no paradigma da formação docente. O próprio conceito 

de formação de professores evoluiu: atualmente ela é entendida como processo 

contínuo resultante da inter-relação de teorias, modelos e princípios extraídos de 

investigações experimentais e regras procedentes da prática que possibilitariam o 

desenvolvimento profissional do professor (DARSIE; CARVALHO, 1998). 

Recentemente, a SBEM realizou um estudo sobre o Estado da Arte da 

Pesquisa Brasileira sobre Formação de Professores que Ensinam Matemática e  

encontrou 112 dissertações e teses cujo objeto de estudo é essa problemática. Há 

também o trabalho de Ferreira (2003), que traz um olhar retrospectivo sobre a 

pesquisa em formação de professores de Matemática: abrange o período de 1970 a 

2000, reunindo um conjunto de 103 dissertações e teses produzidas no Brasil as 

quais têm como objeto de pesquisa a formação de professores de Matemática. Os 

temas apresentados nesses trabalhos se assemelham, ou seja, a preocupação é 

voltada para o desenvolvimento de estratégias eficientes de treinamento e pesquisas 
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que realizam diagnósticos e comparam a influência de características do professor 

sobre o desempenho do aluno. 

Entretanto, quando olhamos o que vem sendo dito e publicado e a realidade 

das salas de aulas, podemos inferir que a mudança percebida acontece no âmbito 

do discurso. Hoje quase todos falam do professor como profissional reflexivo, 

investigador de sua prática, produtor de saberes, elemento-chave das inovações 

curriculares na escola e principal responsável por seu desenvolvimento profissional, 

mas ainda há pouca clareza e concordância sobre o significado desses termos. 

No caso específico deste estudo, nossa preocupação maior foi analisar a 

dimensão formativa dos cursos de Licenciatura em Matemática, a fim de 

compreendermos como os sujeitos envolvidos em tal processo representam dita 

formação. Para isso, entendemos como necessário um enfoque que envolvesse 

outras teorias, para tentar explicá-la e analisá-la. Assim, elegemos, em nosso 

estudo,  como objeto de pesquisa analisar a formação do professor de Matemática 

nos cursos de licenciatura. 

Utilizamos como aporte teórico a Teoria das Representações Sociais 

desenvolvida por Moscovici (1978) e demais autores da área, como Denise Jodelet 

(1989), Jean Claude Abric (1994) e outros, porque as representações sociais podem 

contribuir no desencadear das práticas educativas e possibilitar o acesso ao seu 

conhecimento. De outra parte, é papel dos educadores compreender os sistemas de 

crenças que permeiam o processo ensino-aprendizagem, pois esse processo é 

eminentemente um conjunto de práticas sociais fundamentadas na cultura própria 

dos grupos. 

Segundo Alves (1998), a formação do profissional não se dá, com 

exclusividade, em cursos de formação, e sim em múltiplas esferas, e os 

conhecimentos teóricos, prático-políticos, epistemológicos, pedagógicos, 

curriculares, didáticos e outros necessários ao exercício docente são tecidos em 

redes. Nessa perspectiva, o estudo das representações sociais acerca da formação 

docente possibilita aproximação do objeto definido, considerando-o no dinamismo 

que o gera.  

As representações sociais, de acordo com os autores da área, constituem um 

saber: o do senso comum, o saber prático, que orienta a conduta dos indivíduos e 

sua comunicação. Segundo Alloufa e Madeira (1990), o senso comum seria a 

síntese construída na relação sujeito-objeto, num tempo e num espaço. Assim, para 
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se constituírem como um saber, as representações não podem existir isoladamente; 

supõem a articulação na lógica por meio da qual o sujeito se situa, age e interage 

no cotidiano. Para Jodelet, 

 
representações sociais devem ser estudadas articulando elementos 
afetivos, mentais e sociais, integrando ao lado da cognição, da 
linguagem e da comunicação, a consideração das relações sociais 
que afetam as representações sociais e a realidade material, social 
e ideal sobre as quais elas vão intervir (JODELET, 1989, p. 41).  

 
 

 Nessa abordagem, a compreensão é de sujeito social. As representações, 

por serem modos de pensar compartilhados pelos diferentes grupos, medeiam a 

interação dos sujeitos sociais com a realidade, com os objetos e com os fatos 

sociais que a compõem. Na mesma linha de pensamento, as representações 

sociais referem-se a alguma coisa e são construídas por alguém, ou seja, existe a 

ligação direta entre sujeito e objeto na qual a simbolização e a interpretação  lhe 

conferem significado. Portanto, ao mesmo tempo, temos construção e  atitude do 

sujeito,  articulação que integra o sujeito epistêmico ao sujeito psicológico. 

O uso dessa noção também começa a emergir entre educadores 

matemáticos. José Matos (1992) sugere o termo “representações” como noção que 

permitiria o estudo integrado dos domínios cognitivo, afetivo e social. Tanto alunos 

quanto professores têm conhecimentos matemáticos, tradicionalmente 

categorizados como parte do domínio cognitivo, ao mesmo tempo, têm atitudes em 

relação à Matemática, neste caso consideradas parte do domínio afetivo. E ainda: o 

conhecimento, as atitudes e as crenças sofrem influências do contexto sociocultural 

das práticas matemáticas. Porém, no campo da pesquisa, a tendência é categorizar 

os aspectos como pertencentes a um ou outro domínio e conduzir estudos 

compartimentados. A sugestão de José de Matos é que a noção de representação 

pode ajudar a resolver tal impasse.  

Nesse sentido, os estudos das representações sociais começam a fazer 

parte das investigações sobre a educação Matemática. Por exemplo, podemos citar: 

Maia (1997), que trata das representações sociais dos professores sobre o ensino 

de Matemática, revelando, a partir dos resultados encontrados, o impacto das 

formações continuadas oferecidas pelo LEMAT (Laboratório de Ensino da 

Matemática da UFPE) nos professores que lecionam Matemática na Educação 
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Básica; a pesquisa desenvolvida por Madeira (1997), que investigou as 

representações sociais de Matemática pelos alunos da 7ª série do Ensino 

Fundamental; outro exemplo que apontamos nessa linha é o trabalho de Menezes 

(1999), que estudou a representação social de alunos concluintes do curso de 

Licenciatura em Matemática sobre as características do professor dessa disciplina; 

a pesquisa desenvolvida no Mestrado de Educação, da UFPE, por Silva (2002) 

estudou as representações sociais dos alunos sobre o professor de Matemática do 

Ensino Fundamental; Ramos (2004) investigou as representações sociais dos 

professores de Matemática sobre o aluno da escola pública e particular; e, mais 

recentemente, o estudo de Cruz (2006) discutiu as representações sociais de 

professores e alunos sobre o fracasso escolar na Matemática. Tais pesquisas se 

configuram como referências importantes para os estudos atuais das 

representações sociais e para a educação matemática. 

Então, conhecer a representação social da formação do professor de 

Matemática baseada nos alunos e professores dos cursos de licenciatura da 

referida área pode ampliar o espaço de discussão acerca da formação inicial desse 

profissional. 

Daí a contribuição da Teoria das Representações Sociais para esta 

investigação, uma vez que ela pode permitir a identificação dos sentidos atribuídos 

à formação do professor de Matemática e, ao mesmo tempo, apontar constitutivos 

da representação correlacionados ao espaço ocupado pelo professor e, ainda, com 

igual intensidade, proporcionar reflexões para as políticas educacionais norteadoras 

dessa formação.  

Segundo Madeira (2000), o sentido de uma representação social não pode 

ser captado se o isolamos da dinâmica em que se vai configurando, cristalizando-o. 

Tal sentido não se esgota na linearidade do dado, mas vai delineando-se nas 

imbricações, contradições e conflitos impostos pela vivência do real. Essa dialética 

faz da representação social enunciadora do sentido existente e, ao mesmo tempo, 

prenunciadora do espaço possível de sua transformação.  

Assim, considerando que, segundo Dotta (2006), as representações sociais 

dos professores são construídas com base na apropriação da prática, das suas 

relações e dos saberes históricos e sociais, estudá-las possibilita a organização e a 

ampliação dos conhecimentos educacionais, em especial quanto à construção da 
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identidade deles, produzindo subsídios para entender as suas necessidades 

profissionais, especialmente no que se refere à formação inicial. 

Sendo a representação determinante na construção da identidade e 

influenciável pela forma de o conhecimento ser distribuído em dada realidade, é 

importante, para compreendê-la, a análise  do contexto onde foi gerada. No caso 

aqui proposto, o processo de formação inicial  trabalhado nos cursos de 

Licenciatura em Matemática. 

Desde a criação das licenciaturas no Brasil, nas antigas faculdades de 

Filosofia, nos anos 1930, até os dias atuais, a formação de professores vem 

revelando desencontros e dilemas. Os problemas mais recorrentes são: dicotomia 

entre disciplinas específicas e disciplinas pedagógicas e entre bacharelado e 

licenciatura; desarticulação entre formação acadêmica e realidade prática. 

Essas dicotomias e desarticulações tornaram-se objeto de estudo e 

discussão, sobretudo, a partir da década de 1980, quando se iniciou o movimento 

de reorganização da sociedade civil brasileira, depois de longo período de ditadura 

militar. Desde então, os problemas vivenciados pelas licenciaturas vêm sendo 

amplamente divulgados na literatura disponível, nos debates promovidos por 

entidades e em eventos, como os fóruns das licenciaturas promovidos pelas 

universidades,  ANFOPE2, ANPED3 e pelo ENDIPE4. 

As produções desenvolvidas na área educacional vêm fomentando a 

discussão da formação de professores e compartilhando a crença de que a base de 

conhecimento – entendida aqui como um corpo de compreensões, conhecimentos, 

habilidades e disposições necessárias a atuação de um professor em dada 

situação de ensino (SHULMAN, 1987) –  permitiria estruturar a educação do 

professor e instruiria diretamente as práticas de formação. Nesse sentido, 

desenvolveram-se pesquisas com a intenção de melhorar a formação docente, 

iniciar um processo de profissionalização  favorável à legitimidade da profissão e, 

assim, transpor a concepção de docência ligada ao fazer vocacionado. 

Então, iniciaram-se, na década de 1980, nos Estados Unidos e no Canadá, 

estudos acerca dos saberes docentes. Shulman (1986), Gauthier (1998), Tardif 

(2002) basearam seus estudos na premissa de que existe uma “base de 

                                                 
2 Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. 
3 Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação. 
4 Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. 



 26

conhecimento” para o ensino. Investigaram e sistematizaram esses saberes, 

buscando compreender a genealogia da atividade docente e convalidar um corpus 

de saberes mobilizados pelo professor.   

Nesse contexto, importa ressaltar que atualmente, no Brasil, os cursos de 

formação de professores passam por reforma iniciada com o advento da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96, e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores da Educação Básica 

instituídas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CP 01/2002. 

Esses dispositivos legais coadunam-se com a nova concepção de saberes e da 

docência e contemplam objetivos e princípios inseridos no âmbito das tendências 

internacionais: conceber o ensino como atividade profissional, apoiando-se em 

sólido repertório de conhecimentos; considerar os professores como práticos 

reflexivos; ver a prática profissional como lugar de formação e de produção de 

saberes pelos práticos; instaurar normas de acesso à profissão e estabelecer 

ligação entre as instituições universitárias de formação e as escolas da Educação 

Básica (BORGES; TARDIF, 2001). 

Feitas tais considerações, indagamos: qual a identidade dos cursos de 

Licenciatura em Matemática? Qual é o perfil dos docentes desses cursos? Como o 

futuro professor de Matemática consegue perceber-se no processo de formação 

inicial? Quais representações são construídas nos cursos de formação de 

professores de Matemática?  Os saberes necessários para a prática docente fazem 

parte das representações dos alunos e professores dos cursos de Matemática? 

Assim, tendo por base os questionamentos anteriores e o pressuposto de que o 

estudo das representações sociais possibilita a compreensão das imagens, 

informações e atitudes norteadoras de nossas práticas e determinantes na 

formação dos professores, tivemos como objetivo compreender a formação do 

professor de Matemática a partir da análise das representações sociais dos 

discentes e docentes dos cursos de licenciatura da mencionada disciplina. Em 

sentido mais específico, pretendemos identificar o perfil dos cursos de Licenciatura 

em Matemática com base na análise da matriz curricular; identificar o perfil dos 

docentes dos mesmos cursos; e, por fim, analisar as representações sociais dos 

professores e alunos sobre a formação do professor de Matemática. 

No desenvolvimento deste estudo, procuramos realizar um diálogo 

permanente entre os dados empíricos colhidos na pesquisa e as teorias 
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relacionadas à educação, visando a construir categorias e procedimentos 

metodológicos que dessem suporte à interpretação da realidade. 

Nesta investigação, percorremos três caminhos teóricos, com o objetivo de 

construir análises explicativas para o problema de pesquisa. O primeiro concerne à 

discussão sobre a formação inicial de professores e aos saberes docentes que têm 

servido de referência para fundamentá-la. O segundo trata da formação inicial do 

professor de Matemática. Por fim, utilizamos como aporte teórico metodológico a 

Teoria das Representações Sociais. Eis, portanto, os eixos teóricos que subsidiaram 

o delineamento e a realização de nossa pesquisa.  

Assim, no primeiro capítulo, descrevemos o modelo de formação que 

prevaleceu até o momento, as críticas a ele direcionadas bem como os diferentes 

estudos e reflexões sobre as práticas formativas, as concepções e os saberes que 

estão na base dessa formação. Acrescente-se a isso a discussão acerca dos 

estudos atuais sobre a formação inicial do professor de Matemática.  

No segundo, apresentamos a discussão acerca dos estudos atuais sobre a 

formação inicial do professor de Matemática, baseando-nos na perspectiva das 

áreas fundamentais de competência desse professor e nas críticas mais freqüentes  

aos cursos de Licenciatura em Matemática.  

No terceiro, discutimos o aporte teórico das representações sociais, seus 

principais fundamentos, os processos formadores que constituem uma 

representação social – objetivação e ancoragem – e breve análise da abordagem 

estrutural das representações sociais: a Teoria do Núcleo Central. 

No quarto capítulo, expomos o desenvolvimento metodológico da pesquisa, 

especificando os caminhos percorridos: a delimitação do campo e os participantes; 

os instrumentos de coleta e análises dos dados.  

Os resultados e a discussão dos achados quantitativos, apresentamo-los no 

quinto capítulo: o delineamento da formação do professor de Matemática no estado 

de Pernambuco e o perfil dos cursos e dos docentes,  contextualizando-se o campo 

das representações. 

 No sexto capítulo, buscamos expressar as representações sociais captadas 

e entendidas com base nos dados e apresentamos os campos semânticos, os 

elementos constitutivos das representações dos alunos e professores dos cursos de 

Licenciatura em Matemática. Além do mais, expomos as categorias emergentes dos 

discursos, com referência aos eixos teóricos adotados, tentando mostrar como tais 
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representações vêm orientando as práticas nos cursos de formação de professores 

de Matemática. 

Nas considerações finais, procedemos à releitura das reflexões em relação 

aos dados analisados, discorrendo acerca das conclusões e encaminhamentos 

decorrentes da pesquisa, e propomos questões para futuras pesquisas. 
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1 A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES NO CONTEXTO 
EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

 
Quem forma se forma e re-forma ao formar 
e quem é formado forma-se e forma ao ser 
formado. 
                                                   Paulo Freire 

 
 

Como nos propomos analisar a formação do professor de Matemática com 

base na análise das representações sociais dos alunos e professores do 

respectivo curso, o texto que segue reúne leituras, concepções e inquietações 

em relação às práticas formativas em licenciatura e ainda concepções e saberes 

que fundamentam a profissão docente. A intenção é problematizar as práticas 

formativas e demarcar as escolhas teóricas que subsidiaram o delineamento da 

investigação. 

Historicamente, em nosso país, a formação de professor foi 

institucionalizada na escola normal e nos institutos de educação, até os anos 

1970. Nesse período, o objetivo era garantir que, no futuro, o professor adquirisse 

domínio na arte de ensinar; para isso precisaria apropriar-se dos fenômenos 

envolvidos nas relações de ensino e aprendizagem, processos paralelos e 

diferentes, mas complementares. 

Nos últimos anos, essa discussão tornou-se ainda mais intensa com a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – Lei nº 

9.394/96), que redefiniu as discussões a respeito dos rumos da licenciatura e das 

atuais políticas públicas de formação docente. 

Com o advento da LDBEN, a formação de professores passou a ter  outro 

enfoque: 
Art. 61 – A formação de profissionais da educação, de modo a 
atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de 
ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do 
educando, terá como fundamentos: 
 
I – a associação entre teoria e prática, inclusive mediante a 
capacitação em serviço; 
 
II – o aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades.(LDBEN 9.394/96). 
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 Ao comentar o citado artigo, Brandão (2005) considera como pontos 

principais a valorização das “experiências anteriores” e a “capacitação em 

serviço” dos docentes, o que, segundo ele, foi pouco valorizado na legislação 

anterior. Outro aspecto também importante, conforme o mesmo autor, é a 

“associação teoria e prática” – sem dúvida, condição sine qua non para a 

formação de profissionais em qualquer área, em especial para a Educação, pois 

se espera que tais atividades sejam indissociáveis. 

 Nessa perspectiva, a formação de professores vem constituindo-se  como 

um dos enfoques importantes no âmbito das discussões educacionais: destaca-

se na produção acadêmica, em ampla diversidade de concepções formativas, e 

como um dos principais centros das atenções das normas oficiais, o que 

configura uma das metas das reformas educacionais brasileiras.  

 

1.1 A formação inicial de professores no Brasil na perspectiva oficial 
 

A partir da segunda metade da década de 1990, percebe-se nítida 

preocupação no discurso oficial em estabelecer novos conhecimentos e  formas 

de aprendizagem nos cursos de licenciatura, na tentativa de inserir   nova lógica 

de formação. Assim, a partir de 1997 até 2002, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) elaborou orientações, pareceres e resoluções na perspectiva de 

redimensionar os projetos dos cursos de formação de professores das 

instituições formadoras mediante o estabelecimento de diretrizes curriculares e 

linhas norteadoras para os referidos projetos.  

A obrigatoriedade da implantação dessas novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, normatizadas 

pela Resolução CNE/CP 01/2002 e Resolução CNE/CP 02/2002 (BRASIL, 

2002a, 2002b), parece ter implicado para as instituições formadoras o 

enfrentamento de questões que, apesar de parecerem superadas, se revelaram 

apenas adormecidas. 

Como se sabe, diversamente à Escola Normal, os licenciandos brasileiros, 

parece, nunca desfrutaram de um locus privilegiado de formação. Ademais, a 

formação profissional dos professores chamados "especialistas" revela 

problemas crônicos, sintetizados na importante pesquisa sobre as licenciaturas 

brasileiras realizada por Pereira (2000): a separação entre disciplinas de 



 31

conteúdo e disciplinas pedagógicas; a dicotomia bacharelado e licenciatura;  a 

desarticulação entre formação acadêmica e realidade prática de escolas e 

professores. A rigor, a maioria das licenciaturas brasileiras ao longo do século XX 

perpetuou o chamado modelo 3 + 1: três anos de conteúdos da área específica e 

um único ano destinado aos conteúdos de natureza pedagógica, reduzido ao 

mínimo estabelecido em lei, portanto, restrito ao oferecimento das quatro 

disciplinas – Estrutura e Funcionamento do Ensino, Psicologia da Educação, 

Didática e Prática de Ensino. Essas  disciplinas, em geral, sob a responsabilidade 

de departamentos ou faculdades de Educação, são precedidas pelas chamadas 

disciplinas de conteúdo, com as quais pouco se articulam.  

Os pareceres que sustentam a nova legislação sobre formação docente 

reforçam a necessidade de se basear em novo paradigma que redefina e altere o 

processo formativo normatizado em legislações passadas (CNE/CP 28/2001). 

Então, importa compreender o conceito de formação no sentido mais 

amplo, a fim de podermos refletir sobre o papel das políticas públicas que regem 

as instituições formadoras de professores. Parece-nos conveniente lembrar que: 

 
(...) a formação, encarada do ponto de vista do aprendente, torna-
se um conceito gerador em torno do qual vêm agrupar-se, 
progressivamente, conceitos descritivos: processos, temporalidade, 
experiência, aprendizagem, conhecimento e saber-fazer, temática, 
tensão dialética, consciência, subjetividade, identidade. Pensar a 
formação (...) é evidentemente, não ignorar o que dizem as 
disciplinas das ciências do humano (JOSSO, 2004, p. 38). 

 

Nessa perspectiva, é possível compreender a complexidade do processo 

de formação, particularmente, de professores, pois envolve diferentes aspectos: 

sociais, políticos, filosóficos e culturais. A diversidade de concepções e enfoques 

presentes nas pesquisas e nas literaturas nacional e internacional tem-se 

configurado campo fértil para o aprofundamento na área temática da formação 

docente.   

Acrescentando-se a isso as demandas que a sociedade contemporânea faz 

à formação dos cidadãos para enfrentar os desafios do mundo atual, percebe-se 

a insustentabilidade do modelo de formação docente que prioriza os conteúdos 

específicos desarticulados da  formação pedagógica, o que gera dicotomia entre 

ambas as dimensões. Entretanto, a superação de uma concepção em favor de 
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outra e a instauração de mudanças não são  processos rápidos nem simples; 

requerem compreensão e amadurecimento das novas idéias, desapego dos 

antigos modelos e práticas, consciência da necessidade de mudar e disposição 

para a mudança. 

Com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais, vive-se um 

momento de transição nos cursos de Licenciatura. As instituições que os 

oferecem precisaram adequar-se às normatizações vigentes desde outubro de 

2005. Essas diretrizes constituem-se numa proposta de formação que intenta 

superar o modelo formativo prevalecente desde a criação dos cursos de 

Licenciatura. 

Assim, as atuais propostas formativas e as diretrizes curriculares 

fundamentam-se na crítica aos pressupostos do modelo de racionalidade técnica 

(SCHÖN, 1992), que definem um determinado perfil de professor bem como suas 

competências para ensinar.  

 
1.2 Os cursos de Licenciatura e os modelos de formação inicial de 
professores 

 

Desde o início dos anos de 1990, assistimos à emergência de novos 

discursos direcionados à formação e à profissionalização do ensino a partir de 

novas perspectivas: o professor é pessoa (NÓVOA, 1991); constrói seus 

sistemas estratégicos com base em esquemas práticos (SACRISTÁN, 1999); ele 

se forma em seus espaços de atuação (ZEICHNER, 1993; ALARCÃO, 2001); o 

professor é um profissional reflexivo (SCHÖN, 1992). 

A questão subjacente a tais propostas é a de uma modificação na 

racionalidade que constrói a identidade docente nos currículos de formação de 

professores. Como indica Schön (1992), necessitamos de profissionais reflexivos 

em um mundo em constantes e aceleradas transformações. As duas 

racionalidades prevalecentes hoje nas propostas educativas para a formação de 

professores podem ser assim resumidas: 

racionalidade técnico-instrumental – nesta perspectiva, a construção da 

identidade profissional se dá no somatório do perfeito domínio dos conteúdos 

específicos da especialidade acrescido de preparo básico em metodologias e 
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técnicas pedagógicas, com ênfase na qualificação por meio do domínio da 

especialidade;  

racionalidade prático-reflexiva – aqui o trabalho de docente é visto como domínio 

de um profissional autônomo, reflexivo, criativo e capaz de tomar decisões sobre 

sua ação pedagógica; ele é sujeito que percebe a ação pedagógica como 

complexa, singular, instável, entendendo-a como conflitiva, pois nela estão 

imersos seus valores, inseguranças etc. 

Essas racionalidades nem sempre estão presentes de maneira tão clara 

e objetiva. O que encontramos em debates e análises de realidades de formação 

de professores são, muitas vezes, discursos filiados à proposta prático-reflexiva –  

entendida como proposta contemporânea – , enquanto,  no dia-a-dia, prevalece 

ainda a primeira, de maneira não explícita, porém determinando as posturas e 

comportamentos docentes. Isso porque, historicamente, a formação docente 

centrava-se, sobretudo, na aquisição de saberes acadêmicos e disciplinares, o 

que alguns autores (SCHÖN, 1992, ZEICHNER, 1993; ALARCÃO, 2001) 

denominam de racionalidade técnica. Hoje, contudo, ela toma, progressivamente, 

nova direção: centra-se na aprendizagem de competências profissionais, ou seja, 

racionalidade prática. Assim, como as duas concepções são representadas pelos 

sujeitos que vivenciam seu  processo de formação? 

A seguir, propomos a reflexão de algumas idéias sobre a formação e 

examinamos como tais idéias podem ser traduzidas em modelos de formação de 

professores no contexto educacional brasileiro. 

 

1.2.1 Formação de professores e o modelo da racionalidade técnica  

 
 A racionalidade técnica passou a prevalecer nas sociedades industriais 

como o processo de modernização marcado pela racionalização da ação social, 

diretamente associada às formas de desenvolvimento do trabalho industrial na 

sociedade capitalista. Na educação, nega-se essa racionalidade por conceber o 

exercício profissional como atividades essencialmente instrumentais, voltadas a 

soluções de problemas por meio de teorias, métodos e técnicas. 

Schön (1992) ressalta que os pressupostos da racionalidade técnica 

abrangem não somente as práticas de formação, mas também o modo de os 
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profissionais atuarem na prática, quanto à relação entre pesquisa, conhecimento 

e prática profissional, e, ainda, o campo do currículo. 

 As implicações dessa perspectiva para a educação dizem respeito, em  

especial, ao reducionismo à dimensão técnica, sobretudo, no campo do currículo, 

da didática e da formação de professores. A ênfase recai nas questões da 

organização da ação pedagógica, desconsiderando especialmente o contexto 

político, econômico e social da prática educativa. Advoga-se uma educação 

neutra e desinteressada, que se preocupe apenas com questões de ordem 

científica e com a melhor maneira de transmitir conhecimentos. 

De acordo com a concepção de ensino/aprendizagem presente nas 

práticas docentes do referido modelo, o conhecimento acadêmico deve  

organizar-se de forma linear, partir do geral para o particular, do teórico para o 

prático, dos conhecimentos básicos para os profissionalizantes (CUNHA, 1998). 

Isso pressupõe, em primeiro lugar, o aluno dominar a teoria; depois, 

compreender e intervir numa realidade social. Tal concepção vê a prática como 

comprovação da teoria e está na lógica curricular denominada como 

“aplicacionista”, justamente pelo fato de oportunizar ao aluno a “aplicabilidade” da 

teoria numa prática, na forma de estágio, somente ao final do seu curso. 

Para o professor formador, a quantidade de informação passa a ser 

parâmetro de qualidade, ou seja, quanto mais horas o aluno permanece 

“ouvindo” suas aulas, mais se pensa que ele esteja aprendendo (CUNHA, 1998). 

Concebe-se que o aluno só aprende na sala de aula, tomando como base as 

informações atreladas e controladas pelo professor.     

Podemos afirmar que a racionalidade técnica historicamente caracteriza 

a dimensão pedagógica nos cursos de licenciaturas, de acordo com os seguintes 

parâmetros:  

 

• visão de currículo aplicacionista e disciplinar; 

• dicotomia entre teoria e prática,  conteúdo e forma.  

 

O modelo aplicacionista dos currículos acadêmicos pauta-se na lógica  

disciplinar, e não na profissional, pois desconsidera as representações sociais 

que constituem a história de vida do aluno. “Os conhecimentos proposicionais 

sobre o ensino baseados na lógica disciplinar, conhecimentos esses veiculados 
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durante a formação, constituem, portanto, uma falsa representação dos saberes 

dos profissionais a respeito de sua prática” (TARDIF, 2002, p. 272). Assim, nessa 

dimensão, o professor assume o papel de aplicar métodos e conquistar 

resultados, deixando de fazer parte da sua atividade profissional o 

questionamento das intencionalidades do ensino. 

Guimarães (2006) indica que ainda se observa, em cursos de formação de 

professores, falta de articulação das disciplinas que compõem os currículos de 

cada curso de graduação;  fragmentação e desconexão dos conteúdos básicos 

com os conteúdos profissionalizantes e a independência entre as disciplinas. 

Essas são as inconsistências mais apontadas por professores e alunos dos 

cursos de Licenciatura, realidade bastante conhecida no meio acadêmico. O 

estudo em tela demonstra a prevalência de um modelo de formação 

fundamentado na racionalidade técnica.   

Os trabalhos de Pereira (2000), Guimarães (2006), Silva (2006), entre 

outros, mostram que, ao longo do processo de reformulação dos cursos de 

formação de professores, fomos convencendo-nos de que pensar a "identidade 

própria dos cursos de Licenciatura" implica mais que reestruturar matrizes 

curriculares. Da implantação da nova legislação decorreu o enfrentamento de 

uma luta de campo no interior das instituições formadoras, principalmente das 

universidades. Os especialistas da área não consideram importantes os 

conhecimentos pedagógicos. Esse pseudodesconhecimento, por que não dizer?, 

estratégico, é acirrado quando percebemos que a universidade, na maioria das 

vezes, liderada pelos bacharéis, não reconhece nas disciplinas de natureza 

educacional seu papel importante para a compreensão dos dilemas da sociedade 

contemporânea. 

 
A universidade não legitima (ou desconhece?) os 
conhecimentos produzidos pela área de educação sobre 
os sujeitos e processos da educação escolar, a 
construção histórica dos conteúdos escolares ou de 
suas práticas de gestão, incluindo as políticas públicas. 
Em geral, o papel formador das disciplinas de natureza 
pedagógica é considerado inócuo, desprivilegiado, 
ilegítimo (DIAS-DA-SILVA, 2005). 
 

 
Em tal cenário, inúmeras foram as tentativas da área de educação no 

sentido de reagir ao enfrentamento, abrindo espaços para estratégias de 
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subversão e de mudança no interior do campo universitário, colocadas em prática 

pelos cientistas da educação.   

 A partir da década de 1980, surgiram, no cenário nacional, críticas à 

racionalidade técnica e começaram a se produzir aqui vários estudos sobre a 

docência como atividade profissional. O campo do currículo e da didática também 

se desenvolveram com base na negação da instrumentalização do ensino. A 

idéia de que a educação e a prática pedagógica só poderiam ser compreendidas 

quando contextualizadas política, econômica e socialmente ganha, na prática, 

hegemonia. 

 

1.2.2 Formação de professores e o modelo da racionalidade prática  

 
 A docência compreendida como prática reflexiva ganha visibilidade no 

contexto brasileiro; entretanto, são diversificados os enfoques teóricos e 

metodológicos de análise e discussão em relação à docência e à formação de 

professores. 

 Um dos principais representantes dessa dimensão, Donald Schön –  tido 

como o formulador do conceito de “professor reflexivo” –  propõe que a formação 

de professores deixe de realizar-se nos moldes de currículo normativo. Na sua 

análise, tal tipo de formação não leva em conta os indeterminantes da prática, 

como, por exemplo, a incerteza, a singularidade e o conflito de valores (SCHÖN, 

1992). 

 A proposta do referido autor consiste em formar um profissional capaz de 

refletir sobre sua experiência, a fim de compreender e melhorar o seu ensino. 

Propõe a formação profissional baseada na epistemologia da prática,  sustentada 

em três conceitos fundamentais: conhecimento na ação, reflexão na ação e 

reflexão sobre a reflexão na ação (SCHÖN, 1992). 

Tal princípio tem como pressuposto básico o conceito de Schön (1992, p. 

39), que defende um processo permanente de “reflexão-sobre-a-ação” e 

“reflexão-na-ação”: 
 
O que distingue a reflexão-na-ação de outros tipos de reflexão é a 
sua imediata relevância para a ação. Na reflexão-na-ação, o fato de 
voltar a pensar sobre alguma parte do nosso conhecimento na 
ação nos leva a experimentação in situ, e a pensar mais além, e 
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isso afeta o que fazemos, tanto na ação imediata, como quem sabe 
também em outras que julguemos similares. (SCHÖN,1992, p. 39). 

 

As pesquisas sobre a formação de professores na perspectiva da 

racionalidade prática também têm apresentado expressivo aumento nas 

produções nacionais e internacionais na área. Os conceitos de professor 

reflexivo, professor pesquisador e saberes docentes são amplamente divulgados 

na literatura disponível, inclusive, com muitas abordagens teóricas e 

metodológicas. Convém destacar que os referidos conceitos não são excludentes 

e permitem muitas possibilidades de interface. 

No caso de professor reflexivo, identificam-se alguns equívocos e 

contradições, em especial, no contexto das reformas. Segundo Contreras (2002), 

o termo “professor reflexivo” tem perdido o sentido formulado por Schön, uma vez 

que foi apropriado pelas reformas e programas de formação baseada na 

racionalidade técnica, quando, na verdade, ele surgiu contra tal modelo.  

Recentemente, Pimenta (2002) fez uma revisão crítica do conceito de 

professor reflexivo na qual analisa a “origem, os pressupostos, os fundamentos e 

as características do conceito  professor reflexivo” (p. 17). Na sua crítica, tal 

como ressalta a autora, além das contribuições teóricas dos autores que ela 

analisa, fica evidente a necessidade de se superar a visão reducionista sobre os 

processos da formação docente que se apropriam do conceito de professor 

reflexivo, sem considerar a análise do conjunto de teorias que o sustentam e, 

principalmente, dos contextos nos quais foram produzidas.  

No entanto, ressalta Pimenta (2002), a massificação do termo tem 

dificultado o engajamento de professores em práticas mais críticas, reduzidas a 

um fazer técnico. Autores como Pérez-Goméz (1998), Contreras (2002) e Giroux 

(1997) vêem, na atividade de teorização, a possibilidade de se superar a visão 

reducionista do conceito de professor reflexivo e defendem que a crítica coletiva 

que vai além das situações da sala de aula e da escola evidencia o caráter 

político da atividade docente. 

Giroux (1997), ao considerar o professor como intelectual transformador, 

elucida que toda atividade humana envolve alguma forma de pensamento; 

portanto, não se pode considerar a atividade docente estritamente técnica. Para 

ele, é  
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importante enfatizar que os professores devem assumir 
responsabilidade ativa pelo levantamento de questões 
sérias acerca do que ensinam, como devem ensinar, e 
quais são as metas mais amplas pelas quais estão 
lutando (GIROUX, 1997, p. 161). 
 
 

Nessa direção, vale ressaltar, um dos desafios que acompanha a história 

da educação tem sido superar o uso da reflexão como prática exclusivamente 

individual e restrita à própria prática. Isso porque se supõe que a reflexão na 

prática profissional, suas bases de sustentação são a teoria, e a reflexão coletiva  

poderá oportunizar ao professor a tomada de consciência dos sentidos da própria 

profissão e, assim, ressignificar a sua prática, levá-lo a refletir sobre sua cultura, 

as experiências pessoais e profissionais, o que lhe possibilitará o exercício da 

autonomia. 

Para Santos (2005), antes de chegar aos cursos de formação, os alunos 

têm oportunidade de vivenciar experiências que lhes dão ensejo de refletir sobre 

os professores e a escola, suas tarefas e funções. Assim, eles chegam aos 

cursos de formação profissional com conceitos e representações sobre o papel 

do professor, os quais vão permear-lhe a formação docente. Além disso, durante 

o exercício da profissão, o professor vai adquirindo novas competências sobre 

seu ofício provenientes da própria prática em que está imerso.  

 Segundo Alarcão (2001), as preocupações hoje manifestadas em relação à 

profissionalização docente não podem separar-se de teorias, modelos e práticas 

da formação. Contudo, a formação dos professores deve visar ao 

desenvolvimento das potencialidades profissionais de cada um, a que não é 

alheio o desenvolvimento de si próprio como pessoa.  

 Nóvoa (1991) alerta que, para haver bom desenvolvimento do professor, é 

importante também investir na pessoa e em sua experiência. A formação não se 

constrói por acumulação de cursos ou técnicas, mas pelo trabalho de reflexão 

crítica sobre a prática de (re)construção permanente de  identidade pessoal. 

Considerando a vida cotidiana como objeto de conhecimento, a 

racionalidade prática aborda a integração das dimensões pessoal e profissional. 

Essa orientação deu origem a estudos de caráter “holista” (HUBERMAN, 2000; 

GOODSON, 2000) que identificam, no profissional, as dimensões do saber, do 

fazer, do ser e do conviver.  
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Na mesma linha da prática reflexiva, alerta Zeichner (1993), ela é 

necessariamente dialógica, logo, deve ocorrer como dimensão do trabalho 

pedagógico, considerando as condições econômicas, sociais, políticas e culturais 

em que tal trabalho é produzido.  A racionalidade prática, então,  produz-se  no 

contexto de diálogo entre diferentes interlocutores: famílias dos alunos, o sistema 

de ensino, a categoria docente, a instituição escolar, cujas  relações hierárquicas 

estão vinculadas aos papéis institucionais além da sala de aula. Esse conjunto de 

relações, que se mesclam e se conformam mutuamente, resultam na dinâmica do 

processo de realização do trabalho pedagógico.  

Ainda na mesma perspectiva epistemológica, em recentes reflexões, 

Therrien (2004) conceituou a docência como ato instrutivo e educativo permeado 

por autonomia relativa,  envolvendo uma dimensão moral e ética. Reitera o 

trabalho docente como a práxis de interação situada entre os sujeitos professor e 

aluno. A produção de saberes e significados caracteriza o processo de 

comunicação e entendimento intersubjetivo. 

Considerando a racionalidade pedagógica fruto da intersubjetividade dos 

sujeitos em dimensão transformadora, sua potencialidade reside na possibilidade 

de romper com a racionalidade técnica e  construir  outra racionalidade. Qual 

seria essa outra?  A questão formulada aqui nos remete a discutir de que forma a 

racionalidade pedagógica se produz. 

Segundo Popkewitz (1997), a racionalidade pedagógica é produzida por 

epistemologia socialmente construída com regras, estilos de raciocínios e ações 

institucionais. Ela está imbricada nas relações de  poder que produz a prática 

educativa no contexto das pedagogias institucionais. Nesse caso, a mudança de 

racionalidade pedagógica significa “mudança de regras e modelos subjacente ao 

conhecimento de escolarização e a forma como este conhecimento é produzido e 

aceito como práticas sociais dentro de acordos institucionais” (POPKEWITZ, 

1997, p. 23). Portanto, ela passa a ser tácita, cultural, heterogênea, controlada e 

regionalizada. 

Compreendendo que o novo modelo de formação de professores – 

racionalidade prática –, pautado no princípio da competência, gera às instituições 

escolares novas regulações, novas formas de pensar a prática docente, novas 

formas de o docente se ver, sentir-se e ver o mundo, convém analisar se a nova 

racionalidade produzida pelo discurso legal na reforma educacional, desde a 
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década de 1990, no Brasil, possibilitará, no interior das instituições de ensino, a 

produção de  racionalidade pedagógica emancipatória.  

Nesse cenário de redefinição do papel e da prática do professor, passou-

se a reconhecer e a valorizar o saber da experiência. Nóvoa (1995) defende a 

idéia de que as tradições da prática enfatizam uma lógica que exclui os 

professores como produtores dos conhecimentos gerados no interior da profissão 

docente. Para ele, impõe-se admitir e reconhecer a profissão como locus de 

produção de conhecimento e o educador como sujeito histórico capaz de produzir 

novos conhecimentos.        

As idéias aqui apresentadas fundamentam-se nos escritos de Schön 

(1992) e se resumem a duas concepções básicas para se entender a atividade 

docente as quais determinam duas imagens de professor: como técnico-

especialista, que aplica com rigor as regras do conhecimento científico, e  como 

prático-autônomo, que reflete e cria sua própria ação.  

Entendida assim a profissão docente, resultante de nova epistemologia da 

prática, a construção dos saberes próprios do professor se desenvolve durante o 

seu processo de formação e no exercício da  profissão, ou seja, os saberes se 

produzem na práxis cotidiana do docente.  

A propósito disso, Dias-da-Silva (2005) chama a atenção para o fato de 

que a nova legislação, ao incentivar a construção de projetos pedagógicos 

fundamentados na racionalidade prática, refutando a imposição de padronização 

de currículos mínimos e defendendo um modelo que supervaloriza 

"competências" e "práticas", tenha reforçado a ausência de conhecimento 

legítimo da área educacional, como rotulavam os bacharéis. Assim, ao impor 

práticas e atividades e valorizar “saberes” experienciais em vez de 

conhecimentos legitimados pela ciência, a legislação reforça o desprestígio que o 

campo educacional já amargava. As chamadas "disciplinas pedagógicas", 

consideradas saber "de segunda categoria", ficaram relegadas sob o título de 

saberes pedagógicos, sem conteúdo científico legítimo. 
 
Em nome do enfrentamento da dicotomia teoria-prática, talvez a 
própria área de educação possa estar contribuindo para a 
desprofissionalização dos professores apostando que sua 
formação seja essencialmente "prática", permitindo que sua 
formação seja “extracurricular”. Seja em decorrência do discurso 
pós-moderno ou da crítica ao “conteudismo” da escola brasileira, 
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seja em nome da valorização dos processos contínuos implicados 
na aprendizagem da docência, estou convencida de que estamos 
enfrentando uma cilada perigosíssima... É preciso reconhecer que 
não são raros os projetos e discursos que, justificados pelo 
argumento da formação de um professor "prático reflexivo", que 
deve “refletir sobre seu trabalho e suas concepções”, estão 
transformando a formação de professores em feiras de vivências 
pessoais partilhadas (DIAS-DA-SILVA, 2005, p. 390). 

 
Na mesma linha de preocupação, Zeichner (1993) alerta que as limitações 

do conceito de “professor reflexivo” fomenta atitude narcisista, que pode conduzir 

à perpetuação de um modelo conhecido de mudança segundo o qual tudo 

continua na mesma e, portanto, as reformas servem para legitimar as práticas 

que deveriam ser transformadas.  

Nesse sentido, Pimenta (2002) entende que Contreras (2002), Giroux 

(1997), Pérez-Goméz (1998) e Zeichner (1993), ao criticarem o conceito de 

“professor reflexivo”, indicam a fertilidade do mencionado conceito ao 

compreendê-lo com base em dois enfoques: o da teoria e o da reflexão coletiva. 

Eles percebem em tais enfoques a possibilidade de superar o praticismo no qual 

a teoria tem o papel de “oferecer aos professores perspectivas de análise para 

compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si 

mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles 

intervir, transformando-os” (PIMENTA, 2002, p. 26). 

A reflexão coletiva faz-se necessária e contribui para a comunidade 

educativa tornar-se mais resistente às pressões exercidas pelos contextos social 

e institucional. Assim, as preocupações e perspectivas de análise não devem 

restringir-se aos problemas internos da aula. 

Um dos desafios que acompanha a história da educação tem sido superar 

o uso da reflexão como prática exclusivamente individual e restrita à própria 

prática, pois, supõe-se, a reflexão na prática profissional – cujas bases de 

sustentação estão na teoria e na reflexão coletiva – poderá oportunizar ao 

professor a tomada de consciência do sentido de sua profissão e, assim, 

ressignificar-lhe a prática, levá-lo a refletir sua cultura, experiências pessoais e 

profissionais,  o que lhe possibilitará o exercício da autonomia. Desse modo, 

quando refletir com seus pares, o professor exercerá a dimensão crítica, política 

e social da atividade docente. 
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Determinantes na construção da identidade, as representações sociais 

constituem-se como motivos no movimento de “ação-reflexão-ação”. Sua leitura 

contribui para o rompimento da dicotomia teoria-prática, desde que se entenda o 

seguinte: entre determinada teoria que se quer assumir e a prática que se quer 

ressignificar existe a teoria do sujeito, a qual se constrói com base nas 

indagações daquilo que faz. 

Segundo Gauthier (1998), os indivíduos são o resultado das suas trajetórias 

e nelas  estão contidos os conhecimentos, as experiências, os sucessos, as 

opções vividas etc.. São também portadores de representações  construídas sob 

a influência da comunicação de saberes e da interação  com outros indivíduos. O 

indivíduo é um ser de histórias; constrói suas representações do mundo, 

interagindo com os outros.  Assim se constrói o significado, pela interação e pela 

reflexão ao mesmo tempo. O significado nunca é definitivo, ele se modifica em 

função do contexto e da ação.  Por isso, para compreendermos os significados 

construídos pelos indivíduos, é indispensável conhecer o contexto em que eles 

interagem. 

Tais pressupostos abrem espaço para a formação inicial dos professores 

ser abordada na dinâmica das relações a qual a origina e sustenta. Ao mesmo 

tempo, a análise visa a captar a organização, o contexto e as articulações que a 

determinam, pois a representação de um objeto tanto é a síntese possível a certo  

indivíduo, em determinado tempo e espaço, de um processo no qual ele, em sua 

totalidade, está envolvido, quanto leva as marcas da inserção do mesmo 

indivíduo na totalidade social (ALLOUFA; MADEIRA, 1990 p. 15).  

Desse modo e no intuito de conhecer a realidade, entendemos que 

necessário se faz buscar referenciais que permitam ampliar nosso olhar para as 

diferentes faces do objeto pesquisado.  
Assim, estudos em torno do professor como profissional reflexivo e 

investigador bem como a valorização da experiência docente também têm como 

enfoque de interesse os saberes docentes. Hoje é profícua a discussão sobre os 

saberes que estão na base da profissão docente,  sobretudo acerca da natureza 

deles. 

Esse campo de pesquisa complementa nossa análise, uma vez que as 

representações sociais de um objeto constituem a síntese possível a certo 

indivíduo, em determinado tempo e espaço, de um processo no qual ele, em sua 
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totalidade, está envolvido. Assim, a discussão dos saberes enriquece nossa 

análise, por possibilitar compreender se os saberes fazem parte das 

representações dos alunos e professores dos cursos de Licenciatura em 

Matemática.  

 
1.2.3 A racionalidade prática e os saberes necessários à docência  

 

 As produções sobre a temática “saberes docentes” têm ocupado papel de 

destaque na formação de professores. Para melhor compreender as 

contribuições e implicações dos estudos acerca dos saberes docentes na 

elaboração de programas de formação de professores, propomo-nos apresentar 

os pressupostos teóricos e práticos de três autores de referência na área: 

Gauthier (1998), Tardif (2002) e Shulman (1986, 2002, 2004). 

 Cabe ressaltar que, dado o número expressivo de produções a respeito dos 

saberes docentes sob a influência de concepções diversas, observa-se  

diversidade conceitual e metodológica das pesquisas. A intenção aqui é 

apreender, nas produções dos autores citados, as implicações e repercussões 

dessas pesquisas na formação inicial de professores, e não pôr em evidência as 

diferentes correntes e tradições de pesquisas na área.  

        Iniciamos com as investigações de Gauthier e colaboradores (1998), que 

examinaram as produções disponíveis na literatura acerca dos saberes dos 

professores, nas quais vários autores, por meio de metanálises dos trabalhos 

produzidos, estabeleceram um “repertório de conhecimentos” coerente e 

pertinente que retrata os saberes profissionais próprios à docência. Esse grupo 

se propôs não somente tentar identificar, nas pesquisas realizadas nas salas de 

aula nas últimas décadas, os conhecimentos acumulados em relação aos 

saberes dos professores, mas também situar esses resultados no âmbito de uma 

problemática mais geral.  

Parte de tais estudos resultou na publicação do livro denominado “Por uma 

teoria da Pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber do docente”. Na 

apresentação da obra, o autor utiliza a sentença “conhece-te a ti mesmo” do 

oráculo de Delfos, a fim de explicar que pouco se sabe sobre os fenômenos 

inerentes ao ensino. “Ao contrário de outros ofícios que desenvolveram um 

corpus de saberes, o ensino tarda a refletir sobre si mesmo” (GAUTHIER, 1998, 
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p. 20). Ele argumenta que, apesar de a pesquisa sobre o ensino ter origem em 

trabalhos tão remotos quanto os de Kratz, em 1896, ainda pouco se sabe sobre 

os saberes que estão na base da profissão docente. E afirma: “[...] a ciência do 

ensino é muito mais uma idéia a ser guardada no velho baú das utopias do que 

uma tarefa já concretizada” (GAUTHIER, 1998, p.19). A constituição de um 

núcleo de saberes profissionais – acredita ele – poderá viabilizar o que 

denominou de socialização profissional, ou seja, a constituição de um repertório 

de conhecimentos específicos ao ensino possibilitará aos professores partilharem 

o mesmo conjunto de experiências e saberes, formando, assim, uma comunidade 

pensante. 

Para Gauthier (1998), avançar na pesquisa de um conjunto de 

conhecimentos sobre o ensino possibilita-nos enfrentar dois problemas 

historicamente enfrentados pela pedagogia: ofício sem saberes e  saberes sem 

ofício. 

O primeiro diz respeito à própria atividade docente, exercida sem revelar os 

saberes que lhe são inerentes. Conforme o autor, convive-se com certas idéias 

preconcebidas que contribuem para o “enorme erro de manter o ensino numa 

cegueira conceitual” (GAUTHIER, 1998, p. 20). No intuito de explicar tal 

pressuposto, retrata as idéias defensoras, por exemplo, de que ensinar consiste 

apenas em transmitir conhecimentos; basta, portanto, conhecer o conteúdo 

objeto de ensino ou ter talento, bom senso, intuição, ou, ainda,  basta ter 

experiência e cultura. Nesse sentido, segundo ele, uma das condições 

fundamentais a toda atividade profissional é a formalização dos saberes 

necessários à realização das tarefas ela inerentes. Os saberes referentes ao 

conteúdo, à experiência e à cultura são essenciais no exercício da atividade 

docente, mas “tomá-los como exclusivos é mais uma vez contribuir para manter o 

ensino na ignorância” (ibidem, p. 25) e reforçar a perpetuação de  ofício sem 

saberes.  

O segundo problema se relaciona aos saberes sem ofício, cuja origem está 

nas Ciências da Educação, ou seja, os conhecimentos produzidos nos centros 

acadêmicos. Muitos desses conhecimentos, segundo Gauthier, foram produzidos 

sem levar em conta as condições concretas do exercício do magistério. Os 

saberes não se dirigiram ao professor real, cuja atuação se dá numa sala de aula 

concreta onde estão presentes muitas variáveis a interferir no processo de 
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ensino-aprendizagem e a exigir tomadas de decisão. Em outras palavras, 

buscou-se formalizar o ensino, reduzindo de tal modo a sua complexidade, que 

ele não mais encontra correspondente na realidade. 

Para Gauthier (1998), o desafio da profissionalização docente é evitar os 

dois erros: ofício sem saberes e saberes sem ofício. Como as pesquisas já 

apontam a presença de bom repertório de conhecimentos próprios ao ensino, 

propõe o ofício feito de saberes. Assim, o autor concebe o ensino como a 

mobilização de vários saberes que formam uma espécie de reservatório, utilizável 

para responder às exigências das situações concretas de ensino. 

Do ponto de vista tipológico, Gauthier e colaboradores (1998) classificam os 

saberes em: disciplinar, referente ao conhecimento do conteúdo a ser ensinado; 

curricular, relativo à transformação da disciplina em programa de ensino; das 

Ciências da Educação, relacionado ao saber profissional específico  não 

diretamente relacionado com a ação pedagógica; da tradição pedagógica, relativo 

ao saber de dar aulas, adaptável e modificável pelo saber experiencial, podendo 

ser validado pelo saber da ação pedagógica; da experiência, referente aos 

julgamentos privados responsáveis pela elaboração, ao longo do tempo, de  

jurisprudência particular; da ação pedagógica, referente ao saber experiencial 

tornado público e testado. 

Outro autor que analisa os saberes profissionais e sua relação na 

problemática da profissionalização do ensino e da formação de professores é 

Maurice Tardif. Esse autor procura situar o saber do professor ”na interface entre 

o individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de captar a sua natureza 

social e individual como um todo” (TARDIF, 2002, p. 16). Para defender tal 

concepção, baseia-se no que denominou de “fios condutores”. São eles: saber e 

trabalho,  o saber do professor deve ser compreendido em íntima relação com o 

trabalho na escola e na sala de aula; diversidade do saber, o saber dos 

professores é plural e heterogêneo; temporalidade do saber,  o saber é adquirido 

no contexto da história de vida e de uma carreira profissional; a experiência de 

trabalho enquanto fundamento do saber, os saberes oriundos da experiência do 

trabalho cotidiano alicerçam a prática e a competência profissionais; saberes 

humanos a respeito de seres humanos  expressam a idéia de trabalho interativo; 

e saberes e formação de professores  decorrem dos anteriores e expressam a 
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necessidade de repensar a formação para o magistério, levando em conta os 

saberes dos professores e as realidades específicas de seu trabalho cotidiano. 

Para a nossa pesquisa, interessa, em especial, o último fio condutor, a ser 

explorado mais adiante, buscando-se compreender como o autor concebe o lugar 

e o sentido dos conhecimentos acadêmicos na formação dos profissionais do 

ensino. 

Segundo Tardif (2002), não se pode falar do saber sem relacioná-lo com os 

condicionantes e com o contexto do trabalho: o saber é sempre de alguém que 

trabalha alguma coisa, no intuito de realizar um objetivo qualquer. Nesse sentido, 

o saber dos professores deve ser compreendido em íntima relação com o 

trabalho deles na escola e na sala de aula. O saber está a serviço do trabalho, e 

não apenas limitado à cognição; relaciona-se organicamente à pessoa do 

trabalhador e ao seu trabalho, àquilo que ele é e faz e também ao que foi e fez. 

Assim sendo, o saber do professor traz em si as marcas do seu trabalho, 

produzido e modelado no e pelo trabalho. 

Tardif (2002) chama de segundo fio condutor a idéia de diversidade ou de 

pluralismo do saber docente. Esse saber se apóia não apenas em conhecimentos 

disciplinares relativos às matérias ensinadas mas também em modelos 

construídos com base nas categorias dos próprios docentes e dos seus 

conhecimentos profissionais cotidianos. O saber dos professores é plural, como 

ele já abordou anteriormente, e também temporal, quer dizer, é adquirido tanto na 

sua história de vida quanto na carreira profissional. Ensinar supõe aprender a 

ensinar, ou seja, aprender a dominar, de forma progressiva, os saberes 

necessários à realização do trabalho docente. A idéia de temporalidade, porém, 

não se limita à história escolar ou familiar dos professores, estende-se também à 

sua carreira, compreendida como um processo temporal marcado pela 

construção do saber profissional. 

Tardif (2002), ao questionar a base dos conhecimentos aplicados à prática 

docente, vai além do convencional, do cognitivo. Basicamente, sua preocupação 

é como o saber docente se adquire, seu papel, de modo que as  reflexões levem 

a teorizar a natureza dos saberes, a exemplo das competências e habilidades, 

que constituem a base do dia-a-dia da atividade docente. 

Ainda segundo Tardif (2002), o saber dos professores provém de várias 

fontes e de contextos históricos da vida de cada profissional. Em seus estudos e 
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observação, infere que o professor hierarquiza os saberes em função da utilidade 

no ensino. Para tanto, o mais utilizado será mais valorizado profissionalmente. 

Portanto, parece ser este aspecto – o saber oriundo da experiência e práxis diária 

do trabalho – a base fundamental da competência e da prática profissional. 

A adaptação e a transformação dos saberes “pelo e para” o trabalho seriam, 

para o autor, ensinar. A produção da própria prática profissional requer do 

docente a reflexão, reprodução, reiteração e a retomada do que se sabe a fim de 

aplicar no que se sabe fazer. 

Esses saberes, no entanto, não ocorrem de forma isolada; dinamicamente 

eles interagem no contexto do trabalho material dominante, não importa se na 

ótica marxista ou liberalista. Eles estão atrelados ao jogo de poder e, portanto, às 

regras a que os sujeitos sociais se submetem e são por elas mobilizados. Em tal 

universo interativo, impõem-se os valores, ética e tecnologias da interação. 

Para Tardif (2000), o saber docente é plural, estratégico e desvalorizado, 

entretanto, embora o produzido pelos professores ocupe posição estratégica 

entre os saberes sociais, o corpo docente é desvalorizado em relação ao que 

possui e transmite. Fato curioso é que os educadores e os pesquisadores, o 

corpo docente e a comunidade científica tornam-se dois grupos cada vez mais 

distintos, destinados a tarefas especializadas de transmissão e de produção dos 

saberes sem nenhuma relação entre si. Esse fenômeno parece caracterizar a 

evolução atual das instituições universitárias, que caminham em direção à 

crescente separação das missões de pesquisa e de ensino.  

Porém é preciso considerar que a formação se realiza com base nos 

saberes e produção deles, constituindo dois pólos complementares e 

inseparáveis. Nesse sentido, pode-se admitir que o corpo docente tem função 

social estratégica tão importante quanto a da comunidade científica e a dos 

grupos produtores de conhecimento.   

Na percepção de Tardif (2002), a relação dos docentes com os saberes não 

se restringe à função de transmissão de conhecimentos já constituídos. Ele 

explica que a prática docente integra diferentes saberes e mantém diferentes 

relações com eles. Define o saber docente “como um saber plural, formado pelo 

amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (TARDIF, 

2002, p. 36). Assim, os saberes profissionais dos professores são temporais, 
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plurais e heterogêneos, personalizados e situados e carregam as marcas do ser 

humano. 

Em tal perspectiva, os conhecimentos produzidos pelas ciências humanas e 

ciências da educação transformam-se em saberes destinados à formação 

científica ou erudita dos professores. No plano institucional, a articulação entre 

essas ciências e a prática docente se estabelece, concretamente, por meio da 

formação inicial. Contudo a prática docente não é apenas um objeto de saber das 

ciências da educação, ela é também uma atividade mobilizadora de diversos 

saberes que podem ser chamados de pedagógicos, os quais se apresentam 

como concepções provenientes de reflexões sobre a prática pedagógica.  

Os saberes disciplinares correspondem aos diversos campos do 

conhecimento, hoje integrados nas universidades e nas instituições formadoras 

sob a forma de disciplinas (por exemplo, Matemática, História, Literatura etc). 

Eles emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de 

conhecimento.  

Os saberes curriculares correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos a partir dos quais a instituição educacional categoriza e apresenta os 

saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos de cultura erudita 

e de formação para a cultura erudita. Apresentam-se, concretamente, sob a 

forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os 

professores devem aprender a aplicar. 

Os saberes experienciais nascem da experiência e são por esta validados. 

Eles se incorporam à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e 

de habilidades de saber-fazer e saber-ser.  

As múltiplas articulações entre a prática docente e os saberes fazem dos 

professores um grupo social e profissional cuja existência depende, em grande 

parte, da própria capacidade de dominá-los, integrá-los e mobilizá-los como  

condições para a prática. Em suma, o professor ideal é alguém que deve 

conhecer a disciplina que leciona e o seu programa, ter certos conhecimentos 

relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático 

baseado em sua experiência cotidiana com os alunos.  

Tardif (2002), em suas pesquisas, indica que os professores, diante da 

impossibilidade de controlar os saberes disciplinares, curriculares e da formação 

profissional, produzem ou tentam produzir conhecimento por meio do qual 
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compreendem e dominam sua prática. Isso aponta para o saber prático ou 

experiencial. Mas, segundo o mesmo autor, esse não chega a constituir mais um 

saber, e sim a junção de todos os outros, a própria objetivação de saber formado 

de todos os saberes reinterpretados e submetidos ao processo de validação 

constituído pela prática cotidiana. Prática cotidiana compreendida em situações 

de troca entre professores mais experientes e os mais jovens e de colaboração 

entre professores de um mesmo nível de ensino; na socialização das situações 

de seus alunos; na elaboração de provas, projetos pedagógicos, onde a interação 

permite objetivar os saberes da experiência. 

Os saberes experienciais não estão sistematizados em doutrinas ou teorias, 

porquanto são práticos (e não, da prática). Eles fornecem aos professores 

certezas relativas a seu contexto de trabalho na escola, de modo a facilitar a 

própria integração. Assim, tais saberes têm três objetos: as relações e interações 

que os professores estabelecem e desenvolvem com os demais atores no campo 

de sua prática; as diversas obrigações e normas às quais seu trabalho deve 

submeter-se e a instituição como meio organizado e composto de funções 

diversificadas. Esses, conforme Tardif (2002), não são objetos de conhecimento; 

constituem, sim, a própria prática docente e só se revelam por meio dela; são 

condições da profissão. Assim, as faculdades de educação e os formadores 

universitários precisariam ir até à escola dos professores de profissão, a fim de 

aprenderem como ensinar e o que é o ensino.  

Em relação a essa questão, Tardif (2002) propõe a “epistemologia da prática 

profissional dos professores”, compreendida como estudo do conjunto dos 

saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho 

cotidiano, para desempenhar todas as tarefas. Para ele, a finalidade da 

epistemologia da prática é revelar tais saberes, buscando compreender como são 

integrados concretamente nas tarefas dos profissionais e como estes os 

incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em função dos limites e 

dos recursos inerentes às suas atividades de trabalho; e compreender também a 

natureza deles assim como o papel que desempenham tanto no processo de 

trabalho docente quanto em relação à identidade profissional dos professores. 

Tardif atribui à noção de saber 
 



 50

um sentido amplo que engloba os conhecimentos, as 
competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos 
docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, 
de saber-fazer e de saber-ser (TARDIF, 2002, p. 60). 
 

Ele explica que o distanciamento entre os saberes profissionais e os 

conhecimentos transmitidos no âmbito da formação inicial pode tanto ir da ruptura 

à rejeição da formação teórica pelos profissionais, quanto promover formas mais 

tênues, ao “assumir adaptações, transformações, seleção de certos 

conhecimentos universitários a fim de incorporá-los à prática” (TARDIF, 2000, 

p.11-12). Assim, a prática profissional não se restringe ao espaço de aplicação 

dos conhecimentos acadêmicos: 
 
é, na melhor das hipóteses, um processo de filtração que os dilui e 
os transforma em função das exigências do trabalho; ela é, na pior 
das hipóteses, um muro contra o qual se vêm jogar e morrer 
conhecimentos universitários considerados inúteis, sem relação 
com a realidade do trabalho docente diário nem com os contextos 
concretos de exercício da função docente (TARDIF, 2000, p. 12).  

 

 As possibilidades de aproximação e afastamento entre os saberes 

profissionais e os conhecimentos transmitidos no âmbito da formação inicial 

decorrem de questões difíceis que serão abordadas mais adiante. 

 Continuando as análises sobre as contribuições teóricas acerca dos saberes 

docentes, apresentamos as discussões de Lee Shulman, outro autor que também 

tem influenciado as pesquisas e a formação profissional docente. 

 Shulman consolidou suas pesquisas sobre os saberes a partir da crítica aos 

programas de formação nas reformas educacionais de avaliação e certificação de 

professores. Para Shulman (1986), a essência dos programas referidos consistiu 

tão-somente em agrupar habilidades, conhecimentos disciplinares e pedagógicos 

necessários à realização das atribuições docentes em determinado contexto de 

ensino. De acordo com o mesmo autor, a ênfase das pesquisas referenciais para 

os programas de formação e certificação docente incidiu em como os professores 

administram suas classes, organizam as atividades, alocam tempos e turnos, 

estruturam tarefas, fazem críticas e elogios, formulam os níveis de suas 

questões, planejam lições e julgam o entendimento geral dos estudantes. Deixou-

se de focalizar o conteúdo das matérias em si mesmas;  não se questionou como 
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a matéria (objeto de ensino) se transforma em conhecimento do professor, em 

conteúdo de instrução. 

 Shulman (1986) demonstra que os resultados das pesquisas sobre o ensino 

eficiente, embora valiosos, não constituem a única fonte de evidência para 

fundamentar uma definição sobre a base de conhecimento de ensino. Há um 

ponto cego, com relação ao conteúdo que caracteriza essas pesquisas, 

denominado pelo autor de “paradigma ausente”, ou seja, perdem-se questões 

sobre o conteúdo das lições ensinadas, as questões feitas e as explicações 

oferecidas. 

 Ele, então, parte, junto com seus colaboradores, a investigar a mobilização 

dos saberes passíveis de ensino sob a perspectiva compreensiva dos 

conhecimentos e das ações dos professores, agora vistos como sujeitos dessas 

ações, sujeitos  com história de vida pessoal e profissional, produtores e 

mobilizadores de saberes no exercício de sua prática, plenos de concepções 

sobre o mundo circundante: os alunos, os conteúdos, os currículos etc. 

Shulman (1986) distingue três categorias de conhecimentos presentes no 

desenvolvimento cognitivo do professor: conhecimento do conteúdo da matéria 

ensinada; conhecimento pedagógico da matéria; conhecimento curricular. 

O conhecimento do conteúdo da matéria ensinada refere-se às 

compreensões do professor acerca da estrutura da disciplina, como ele organiza 

cognitivamente o conhecimento da matéria objeto de ensino. O domínio da 

estrutura da disciplina não se resume tão-somente ao conhecimento bruto dos 

fatos e conceitos do conteúdo, mas também abrange a compreensão dos 

processos de sua produção, representação e validação epistemológica, o que 

requer entender a estrutura da disciplina, compreendendo o domínio atitudinal, 

conceitual, procedimental, representacional e validativo do conteúdo. 

Ele considera como primeira fonte do saber  o conhecimento do conteúdo 

que será objeto de ensino. O professor – explica o mesmo autor – tem 

responsabilidades especiais em relação ao conhecimento do conteúdo, pois este 

serve como fonte primária do entendimento do aluno com  relação à disciplina. 

Isso significa que o modo pelo qual esse entendimento é comunicado leva ao 

aluno o que é essencial sobre um assunto e o que é periférico (SHULMAN, 

2004). 
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Em relação ao conhecimento pedagógico da matéria,  ocorre nos modos 

de se formular e se apresentar o conteúdo, de forma a torná-lo compreensível 

aos alunos, incluindo analogias, ilustrações, exemplos, explanações e 

demonstrações. 

Esse conhecimento também se refere à compreensão docente do que 

facilita ou dificulta a aprendizagem dos alunos a respeito de um conteúdo 

específico. Assim, o conhecimento do conteúdo pedagógico também inclui o 

entendimento do que torna fácil ou difícil a aprendizagem de determinado tópico 

bem como as concepções errôneas dos estudantes e suas implicações na 

aprendizagem. 

Como ensinar é, antes de tudo, entender, Shulman (2004) e seus 

colaboradores consideram o conhecimento pedagógico da matéria um conjunto 

de formas alternativas de representação que encontram origem tanto na pesquisa 

quanto nos saberes oriundos da prática pedagógica. O saber docente vai além do 

conhecimento da disciplina por si mesma, ou seja, atinge a dimensão do 

conhecimento da disciplina para o ensino. Conforme o autor, a chave para 

distinguir a base do conhecimento do ensino está na interseção de conteúdos e 

pedagogia, ou seja, na capacidade de o professor transformar seu conhecimento 

do conteúdo em formas pedagogicamente eficazes e possíveis de adaptação às 

variações de habilidade e contexto apresentados pelos alunos. 

O conhecimento curricular é o saber referente ao conjunto de programas 

elaborados para o ensino de assuntos e tópicos específicos em dado nível, bem 

como à variedade de materiais instrucionais disponíveis relacionados àqueles 

programas. Na busca de melhor correlação para explicar tal conhecimento, 

Shulman (1986) sugere a analogia: os professores precisam dominar o 

conhecimento curricular a fim de poder ensinar aos seus alunos, da mesma 

forma que um médico precisa conhecer os remédios disponíveis para poder 

receitar. 

Mesmo sucintamente, buscamos expor um panorama das concepções e 

tipologias acerca do saber docente, com base em Gauthier, Tardif e Shulman. 

Apesar das diferenças conceituais e tipológicas entre eles, observamos, do ponto 

de vista tipológico, classificações que não parecem tão singulares a ponto de 

serem excludentes. 
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Almeida e Biajone (2005) afirmam que as diferenças nas produções de 

Gauthier, Tardif e Shulmam dizem respeito aos interesses investigativos. 

Gauthier (1998) defende o “ofício feito de saberes”, implementando esforços para 

a constituição de uma Teoria Geral da Pedagogia. Os estudos de Gauthier e 

colaboradores têm a particularidade de explorar a literatura internacional sobre o 

tema, na tentativa de definir uma pedagogia e apresentar um modelo de análise. 

Já nos estudos de Tardif (2002), o autor tem como objetivo justificar o 

reconhecimento da pluralidade e heterogeneidade do saber com destaque para 

os saberes da experiência, considerados como núcleo vital do conhecimento 

docente. Esse teórico refere-se aos saberes dos professores em sentido bastante 

amplo: envolvem os conhecimentos, as competências, as habilidades e as 

atitudes docentes. 

Em relação a Shulman, Almeida e Biajone (2005) explicam que seu 

interesse de investigação se restringe ao conhecimento docente dos conteúdos 

de ensino e ao modo como aqueles se transformam neste. Shulman e seus 

colaboradores têm por interesse esclarecer a compreensão cognitiva dos 

conteúdos das matérias ensinadas e das relações entre tais conteúdos e o 

ensino propriamente dito que os docentes fornecem aos alunos.  

As pesquisas que buscam legitimar os saberes que estão na base do 

conhecimento sobre o ensino promovem subsídios de natureza teórica e prática 

para a reformulação dos cursos de formação inicial. Daí, decorre a necessidade 

de transformar as práticas formativas e de superar o modelo baseado na 

racionalidade técnica. Tardif (2002) argumenta que esse modelo apresenta dois 

problemas epistemológicos: primeiro, foi idealizado de acordo com a lógica 

disciplinar, e não conforme a lógica profissional centrada no estudo das tarefas e 

realidade do trabalho dos professores; segundo, trata os alunos como uma tábula 

rasa, não leva em consideração suas crenças e representações anteriores a 

respeito do ensino. Nessa perspectiva, as transformações nas práticas formativas 

implicam superar o modelo aplicacionista do conhecimento e elevar o nível de 

conhecimento dos professores, tendo em vista o repertório de saberes sobre o 

ensino. 

Marcelo Garcia (1999), ao analisar o currículo de formação inicial de 

professores, descreve estudos e tendências na área que corroboram a lógica de 

formação profissional em que os saberes transmitidos pelas instituições de 



 54

formação sejam concebidos e adquiridos em estreita relação com a prática dos 

professores nas escolas. Parece ser consenso que a formação inicial deve 

viabilizar um saber-fazer prático, racional e fundamentado que possibilite a ação 

em situações complexas de ensino. Assim, o conhecimento base deve constituir-

se fundamentado em vivências e análises de práticas concretas que permitam 

constante dialética entre a prática profissional e a formação teórica e, ainda, entre 

a experiência concreta nas salas de aula e a pesquisa, entre os professores da 

educação básica e os professores formadores. 

 

1.3 Racionalidade técnica versus racionalidade prática: qual o modelo 
predominante nos cursos de Licenciatura hoje? 

 

Finalizada a análise, pontuamos o confronto entre duas formas de 

compreender a formação do professor: de um lado, evidenciou-se a concepção já 

estabelecida historicamente, segundo a qual a formação docente se circunscreve 

à aquisição dos conhecimentos específicos da área; de outro, a concepção que 

confere à formação do professor identidade própria, reconhecendo que o 

exercício dessa profissão exige conhecimentos que incluem os conteúdos 

específicos, mas nesses não se esgotam.  

Para a primeira concepção, a formação para a docência se dá com ênfase 

no conteúdo da área de ensino, sem integrá-lo às demais disciplinas do curso e 

sem compor com elas uma totalidade. E, nas universidades, a prioridade é  

formar o bacharel, ao qual se dá a possibilidade de se tornar professor acrescida 

a respectiva complementação. Tal cultura bacharelesca sustenta-se no 

entendimento de que o domínio do conteúdo é suficiente para a formação do 

professor; ignoram-se, então, a complexidade e as especificidades da profissão 

docente. Essa concepção ainda é muito presente nos cursos de licenciatura. 

Vejam-se por exemplo, alguns autores que tratam do assunto: Krahe (2000), 

Guimarães (2004), Passos (2006), Melo (2006), entre outros. 

Nos seus estudos, os referidos autores evidenciaram que, sem formação 

adequada e sem preparação para o enfrentamento das questões pedagógicas 

inerentes ao exercício da profissão, o professor a exerce, tomando por base a 

própria experiência como estudante. O resultado, não raro, é a reprodução de 

prática tradicional centrada na exposição, incentivando no aluno a atitude de 
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mero espectador, ouvinte e reprodutor das informações apresentadas.   A função 

do professor, portanto, reduz-se à apresentação de conteúdos sem a 

preocupação com a aprendizagem do aluno, sem contextualização: faz-se uma 

prática estática, não-criativa, geradora de algumas dificuldades. Segundo Melo 

(2006), a prática docente se torna repetitiva, desmotivante. A metodologia 

utilizada baseia-se na exposição-assimilação de conteúdo; não há espaço para 

participação mais ativa do aluno nem para o desenvolvimento de capacidades 

mentais, habilidades, competências, valores, reflexões e outras aprendizagens 

importantes na formação de cidadão crítico e participativo. As relações professor-

aluno tendem a ser difíceis, hierarquizadas, marcadas pela ausência de diálogo, 

elemento fundamental no processo formativo. A avaliação limita-se ao processo 

de atribuição de notas.  

Reduzindo o processo de ensino-aprendizagem à mera transmissão de 

conteúdos, o professor deixa de perceber seu papel e o do conhecimento 

trabalhado na totalidade da formação do educando, assim como a relação de tal 

conhecimento com o contexto social. A esse respeito, Freire nos alerta o 

seguinte:  
 
Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, 
começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem 
considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto 
por ele formado, me considero como um paciente que recebe os 
conhecimentos-conteúdos-acumulados pelo sujeito que sabe e que 
são a mim transferidos (FREIRE, 1997, p. 25). 
 

  
Nesse sentido, ser professor exige aprofundamento nos conhecimentos a 

serem trabalhados com os alunos, mas deve superar a mera apropriação passiva 

de informações. Na perspectiva apontada por Freire (1997), o professor deve 

atuar como mediador entre o aluno e os conhecimentos, questionando seu 

significado no contexto da contemporaneidade e abordando-os na perspectiva da 

produção e da criatividade. Para assim agir, ele precisa de formação pedagógica. 

Outra dificuldade possível decorrente da falta de formação profissional 

adequada para o exercício da docência é desconsiderar os aspectos afetivo e 

ético como partes integrantes do processo. O professor não toma consciência de 

que sua ação não se limita à apresentação dos conteúdos da disciplina; parece 

ignorar que a postura, a forma de se relacionar com a docência e com os 
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estudantes, seus valores, seus interesses e gostos constituem também 

elementos formadores. O trabalho docente assim abordado, de forma estática, 

não é visto em sua dinamicidade, em permanente transformação, em interação 

com as diversas instâncias, sempre inédito e imprevisível. Daí, a necessidade de 

um processo de reflexão para se tomar consciência de sua complexidade e 

peculiaridades  para se buscar superação de possíveis entraves.  

A realidade do exercício da profissão exige muito mais do que o 

conhecimento de conteúdo específico. As atividades inerentes à docência 

envolvem relação professor-aluno, questões metodológicas, planejamento (de 

aulas, de curso, curricular), utilização de novas tecnologias no ensino, elaboração 

de instrumentos de avaliação, participação em discussões sobre o projeto 

político-pedagógico da escola, atualização curricular, articulação da disciplina 

com a totalidade da formação do educando e com a realidade social, processos 

avaliativos internos e externos, entre outras presentes na dimensão pedagógica. 

Essas exigências já tornam problemático o desempenho docente sem a devida 

fundamentação pedagógica. 

Com base na reflexão sobre os modelos de formação presentes na prática 

pedagógica das instituições formadoras, podemos perceber a necessidade de 

que a formação do futuro professor da Educação Básica lhe possibilite  

compreender o contexto social contemporâneo e seu papel nessa realidade, 

assim como o habilite para prática pedagógica crítica e reflexiva. 

A discussão até o momento vem  pautando-se na formação do professor da 

Educação Básica –  tendo em vista a necessidade de situá-la e contextualizá-la 

do ponto de vista histórico, normativo e epistemológico –  com a finalidade de 

compreendermos os processos que estão na base da formação inicial docente e  

as condições sociais nas quais se geram as representações sociais dessa 

formação.   

Então, indagamos: quais representações sociais estão sendo construídas 

nos cursos de Licenciatura em Matemática, tendo em vista que aquelas guiam as 

práticas e, ao mesmo tempo, por esta são transformadas. No dizer de Abric 

(1998), “as representações sociais devem ser vistas como uma condição das 

práticas e as práticas como um agente de transformação das representações” (p. 

45, grifos no original). Ainda, no intuito de situar o contexto onde se constroem as 

representações, segundo o referido autor, as representações sociais são 
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manifestações do pensamento social. Todo pensamento social precisa, para 

garantir a identidade e a continuidade do grupo social a que se refere, de certo 

número de crenças coletivamente engendradas e historicamente determinadas.  

Discutiremos, a seguir, a formação do professor de Matemática nos cursos 

de Licenciatura, mesmo considerando que toda discussão até aqui exposta se 

reportou também a esse curso. No entanto, observamos, o lócus de formação 

tem características próprias, por isso se faz necessária análise mais 

aprofundada, no sentido de se focalizar o olhar na prática educativa dos aludidos 

cursos, de acordo com as considerações de Abric (1994). 
 

A análise de toda prática social supõe que sejam levados em conta 
pelo menos dois fatores essenciais: de um lado, as condições 
sociais, históricos e materiais nas quais ela se inscreve, e de outro, 
seu modo de apropriação pelo indivíduo ou grupo a que ela se 
refere, modo de apropriação onde os fatores cognitivos, simbólicos, 
representacionais desempenham um papel igualmente 
determinante (p. 237).   
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2 A MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR: UMA REFLEXÃO SOBRE 
A LICENCIATURA 
 

 

 

A matemática é uma criação humana, e 
seu ensino deve transformar-se em 
processos de descoberta. Não se 
aprende matemática, faz-se. 

Sánchez Huete 
  
 

Qualquer estudo sobre a formação do professor concretiza-se num 

movimento de mão dupla em relação a determinada realidade: nela se origina e a 

ela retorna, de acordo sempre com o contexto cultural, razão pela qual o 

conhecimento sobre tal assunto é mutável e situacional. Nesse sentido, neste 

capítulo discutimos questões relativas à formação do professor no curso Licenciatura 

em Matemática, bem como nos propomos, ainda, conhecer alguns dos seus 

aspectos já levantados por pesquisas específicas. 

 

2.1  A formação do professor de Matemática 

   

Em pesquisa realizada por Fiorentini (2003) acerca do estado da arte da 

pesquisa brasileira sobre a formação de professores que ensinam Matemática, 

descobriu-se a existência de 112 estudos feitos nos últimos 25 anos, no Brasil, 

inclusive em relação ao seu desenvolvimento profissional. A mesma pesquisa  

detectou que, quanto à formação inicial, os principais problemas diagnosticados 

pelas primeiras pesquisas das décadas de 1970 e 1980 nos cursos de Licenciatura 

em Matemática também se fizeram presentes nos estudos mais recentes. Esses 

problemas foram: 

 
- desarticulação entre teoria e prática, entre formação específica e 

pedagógica e entre formação e realidade escolar;  
- menor prestígio da licenciatura em relação ao bacharelado;  
- ausência de estudos histórico-filosóficos e epistemológicos do 

saber matemático; 
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- predominância de uma abordagem técnico-formal das disciplinas 
específicas; 

- falta de formação teórico-prática em Educação Matemática dos 
formadores de professores. (FIORENTINI 2003, p. 12). 

 

 Ainda na mesma pesquisa, evidenciou-se que alguns avanços em relação à 

formação inicial parecem indicar que mudanças na estrutura curricular das 

licenciaturas podem ser inócuas se não envolverem o coletivo de professores que 

nela atuam e se não contarem também, como mostram Carneiro (1999) e Martins 

(2001), com um grupo significativo de educadores matemáticos realmente engajados 

com o projeto pedagógico da licenciatura (FIORENTINI, 2003). 

A esse respeito, Gonçalves (2000) aponta para o problema da formação do 

formador de professores: a maioria carece de conhecimento formação teórico-

prática em Educação Matemática. Assim, os formadores que lecionam as disciplinas 

específicas nos cursos de Licenciatura tendem a se restringir à  abordagem técnico-

formal dos conteúdos, pois lhes falta conhecimento para explorar e problematizar 

outras dimensões relacionadas ao saber matemático e consideradas fundamentais à 

formação docente. 

Como os alunos, em qualquer curso ou nível de ensino, em geral, são 

influenciados pelas opiniões de seus mestres, entendemos que os licenciados 

formados nas décadas de 1940 e 1950 possivelmente assumiram as concepções 

dos primeiros professores, concebendo a Matemática e seu ensino em conformidade 

com as opiniões deles, com as experiências que tiveram como alunos e com as 

influências socioculturais. Entre eles, muitos docentes dos cursos de Matemática 

das décadas de 1950, 1960 e 1970 estenderam tais idéias até os dias atuais.  

Para compreendermos as idéias de hoje, convém conhecer como  surgiram e 

qual a trajetória histórica. Então, segue-se brevemente a história da formação do 

professor de Matemática. 

 

2.2 Retrospectiva histórica da formação do professor de Matemática  
 

Segundo Cury (1993), os primeiros cursos de formação de professores de 

Matemática foram criados, no Brasil, na década de 1930. Daí até a década de 1970, 

ofereciam-se as licenciaturas  nas faculdades de Filosofia. 
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Entretanto, a história da formação do professor de Matemática brasileiro 

remete-nos às escolas militares existentes desde finais do século XVII. Por meio das 

aulas de artilharia e fortificações, a matemática foi suprindo as necessidades das 

práticas de guerra e de defesa do território colonial, constituindo-se como elemento 

fundamental da formação militar. Com as transformações das escolas militares, 

criaram-se as escolas politécnicas para formação dos engenheiros. Daí, a 

predominância de militares e engenheiros como professores de Matemática em tais 

escolas, até o início do século XX (VALENTE, 2002). 

Na década de 1930, instalaram-se as primeiras faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras destinadas a formar professores para o Ensino Secundário. Em 

1939, com a organização da Faculdade Nacional de Filosofia, ficou especificamente 

consagrado o termo “licenciatura”, mantido até hoje (TANURI, 1983). Assim, aos 

concluintes dos cursos ministrados nas várias seções – línguas, Matemática, 

Filosofia etc. – conferia-se o diploma de bacharel; aos alunos que, além do 

Bacharelado, concluíssem também o curso de Didática – então composto de seis 

disciplinas – conferia-se o diploma de licenciado. Formava-se, portanto, o professor 

de Matemática mediante o esquema Matemática + Didática, o qual ficou conhecido 

como 3+1 e serviu de alicerce ao modelo das licenciaturas: três anos de 

conhecimentos específicos somados a um ano de conhecimento pedagógico. 

Apesar de legislação posterior ter buscado a especificidade da licenciatura, o 

modelo criado, de um modo ou de outro, ainda  permanece. 

Com a reforma universitária estabelecida pela Lei 5.540, o curso de 

Licenciatura em Matemática passou a ser ministrado, pelo menos nas grandes 

universidades públicas ou privadas, nos institutos de Matemática, onde os docentes 

das disciplinas específicas começaram a se sentir mais diretamente envolvidos com 

a formação dos licenciandos. 

Os primeiros professores das disciplinas matemáticas dos referidos cursos 

eram mestres aproveitados de outros cursos já existentes, sobretudo de engenharia. 

A Academia Militar e a Escola Politécnica – esta formadora de engenheiros e 

bacharéis em Ciências Físicas e Matemáticas – forneceram os pioneiros, que tinham 

sólida bagagem de conhecimentos na área, mas, em geral, sem formação 

pedagógica específica. Logo, valorizavam extremamente o conteúdo matemático em 

detrimento dos métodos de ensino (CURY, 1993). Dessa forma se inicia a 

Licenciatura em Matemática, na qual os docentes das disciplinas Matemática Pura 
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ou Aplicada não externavam preocupações com a formação pedagógica dos 

licenciandos, porque, em geral, segundo eles mesmos, sua responsabilidade se 

limitava aos conteúdos matemáticos. A responsabilidade de discutir os aspectos do 

processo ensino-aprendizagem cabia aos professores das disciplinas pedagógicas. 

Outro aspecto merecedor de destaque diz respeito ao conjunto de influências 

sobre os professores da concepção dominante em cada época. No caso da 

Matemática, tem predominado a influência absolutista. Segundo essa visão, “o 

conhecimento matemático é feito de verdades absolutas e representa o domínio 

único do conhecimento incontestável” (ERNEST, 1991, p. 7). Convém lembrar que, 

quando falamos em formação docente, estamos pensando não só nos cursos 

necessários mas também no conjunto de idéias que subsidia suas práticas.  

Durante as aulas, expõem-se os futuros professores de Matemática à visão 

absolutista dessa ciência por meio do autoritarismo de alguns professores os quais 

não aceitam interpretações diferentes das suas, o que reforça a submissão dos 

alunos às regras impostas. Assim, tais alunos tendem a repetir aquela postura, 

construindo a imagem do professor rígido e da ciência “dura”, que fazem parte das 

crenças em relação à matemática. 

Do exposto, podemos inferir que os problemas nos cursos de formação do 

professor de Matemática – a valorização do conteúdo da área em detrimento dos 

conhecimentos pedagógicos, a desvinculação da Matemática com a realidade 

concreta da sala de aula onde os licenciandos irão atuar, a desvinculação entre 

teoria e prática etc – procedem das origens do próprio curso e sobrevivem na 

atualidade. Nessa perspectiva – compreendemos –,  para repensar a Licenciatura 

em Matemática, devemos considerar que a herança deixada é a de cursos para o 

ensino de matemática. Conforme destaca Ribeiro (1999), cada uma das formas de 

conceber e tratar um conhecimento matemático resulta da visão que o professor tem 

da Matemática, de como ele acredita que ocorre o processo de aprendizagem e dos 

objetivos  atribuídos ao seu ensino,  ou seja, depende das concepções do professor 

elaboradas durante todo o período escolar do licenciando, as quais podem 

permanecer inalteradas de acordo com o desenvolvimento do curso de Licenciatura. 

Para entender tais concepções, seguem-se alguns pressupostos teóricos que 

historicamente vem fundamentando as práticas pedagógicas no ensino da citada 

disciplina. 
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2.3 Concepções do ensino da Matemática  
 
 O termo “matemática” é de origem grega; significa “o que se pode aprender” 

(MACHADO,1991). Em toda parte do mundo, desde os primeiros anos de 

escolaridade, a Matemática, ao lado da língua materna, integra os currículos 

escolares como uma disciplina básica. Parece consensual que aprendê-la é 

indispensável ao desenvolvimento do ser humano, porque o ajuda  a viver em 

sociedade. No entanto, ensiná-la  não tem sido  tarefa fácil. 

 A construção de noções matemáticas se inicia antes mesmo de o indivíduo 

ingressar na escola. No dia-a-dia, as pessoas lidam com situações que as levam a 

construir e a utilizar conhecimentos matemáticos. Apesar de utilizarem esses 

conhecimentos, muitas vezes elas afirmam nada saber de matemática,  porque têm 

a visão de que ela se constitui de um conjunto de técnicas para operar com símbolos 

que não fazem o menor sentido. Explica-se: a matemática ensinada na escola é, 

muitas vezes, pautada numa seqüência de regras prontas, coleção de verdades a 

serem absorvidas pelo aluno, as quais exigem dele grande capacidade de 

memorizar dados, regras e fórmulas. Como se vê, predomina, entre nós, uma visão 

estática sobre esse conhecimento que, segundo D’Ambrósio, “se caracteriza pela 

lógica formal e pelo predomínio da razão absoluta, a noção de matemática como 

uma coleção de verdades a serem absorvidas pelos alunos, uma disciplina 

cumulativa, predeterminada e incontestável” (D’AMBRÓSIO, 1993, p. 35). 

 Nessa visão, ao considerá-la uma área do conhecimento pronta e acabada, 

exata e perfeita – tanto que não nos cabe questioná-la, por ser uma ciência tão 

nobre e perfeita –, ao se exigir um grau de abstração tão elevado, julga-se que só 

mentes privilegiadas a ela terão acesso. Logo, os poucos alunos bem-sucedidos são 

considerados especialmente inteligentes, enquanto os demais,  responsabilizados 

pelo seu insucesso. 

Para ilustrar tal visão estigmatizante, apresentamos a seguir concepções de 

alguns autores sobre o ensino da matemática as quais ratificam a concepção acima 

exposta. 
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2.3.1 A natureza do saber matemático e seu ensino  

 

 A Matemática, do grego mátheema (ciência), distingue-se por seu aspecto 

formal e abstrato e por sua natureza dedutiva (SÁNCHEZ; BRAVO, 2006). Segundo 

Micotti (1999), o saber matemático tem algumas peculiaridades – caráter abstrato; 

precisão dos conceitos;  rigor de raciocínio e especificidade da linguagem – que 

favorecem as dificuldades para ensiná-la. Ademais, segundo a mesma autora, 

método dedutivo, as demonstrações, as relações conceituais logicamente definidas 

e a especificidade das representações simbólicas com seus significados precisos 

também o diferenciam dos demais saberes.  

 Seja no meio acadêmico, seja na educação básica, deparamo-nos 

freqüentemente com discursos acerca das dificuldades de aprendê-la ou ensiná-la. As 

justificativas, em geral, estão na própria experiência ou em situações marcantes da 

trajetória escolar,  por exemplo, na crença de que o conhecimento matemático, por ser 

excessivamente abstrato, se torna mais difícil de ser adquirido que os demais. Essa, 

dentre tantas outras crenças expressas no discurso, pode refletir representações a 

respeito de tal conhecimento.  

 Para ilustrar nossa reflexão, convém discutirmos alguns pressupostos acerca 

desse conhecimento, os quais, não raro, permeiam a prática pedagógica dos cursos 

de formação de professores de Matemática. 

No livro Matemática e Ensino, escrito por Elon Lages Lima, cujo  objetivo é 

proporcionar aos professores de Matemática esclarecimento sobre algumas 

questões em relação às dificuldades que eles encontram para ensiná-la, o autor, que 

é matemático,  se posiciona da seguinte forma: 
 
 
Sempre houve dificuldades para ensinar Matemática. O 
conhecimento do diálogo de Sócrates para exemplificar seu método 
de ensino trata de um tópico de Geometria. A expressão “pons 
asinorum” (ponte dos burros), que durante séculos serviu para 
designar certos teoremas de Geometria, indica que, dentre os 
poucos jovens na Idade Média que se aventuravam a estudar essa 
matéria, somente alguns eram capazes de assimilá-la (LIMA, 2001, 
p. 167). 

 
   

 Nessas palavras, vislumbramos as crenças e representações da Matemática, 

ou seja, conhecimento abstrato, por isso mais difícil de ser adquirido que os demais 
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ou requer dons especiais para a ele ter acesso. No ambiente da sala de aula, isso 

reforça o “mito” de que, para alguns alunos, a matemática significa “tortura”, para 

outros – os que dominam seus conteúdos –, significa lugar de destaque  geralmente 

considerados os mais inteligentes. 

Contrário à mistificação da Matemática, D’Ambrósio adverte: [...] “aceitar que 

haja uma matemática essencial para o sistema de produção, mas inacessível para 

aqueles que produzem, é um dos principais fatores de desigualdade social” 

(D’AMBRÓSIO, 2002, p. 29). A esse respeito, Silva (2002) levanta a hipótese de que 

a educação matemática, se dotada não apenas do seu significado formal mas 

também criativo, crítico e político, quando bem gerida e reconstruída, pode ajudar no 

sentido de minimizar a evasão escolar, contribuindo, assim, para diminuir a exclusão 

educacional.  

Segundo D’Ambrósio (2002), qualquer assunto poderá tornar-se repulsivo se 

forem destacadas as suas dificuldades. Familiarizar o aprendiz, reforçar-lhe a auto-

estima, criar confiança nas próprias habilidades podem ser excelentes instrumentos 

pedagógicos para o ensino da Matemática; no entanto, muitos matemáticos dizem 

que com ela é diferente e continuam insistindo no ensino rigoroso, com funções, 

limites, continuidade etc. Portanto, não se deve estranhar o desencanto cada vez 

maior dos alunos com a referida disciplina. O mesmo se pode dizer sobre a Física, a 

Química e praticamente todas as disciplinas tradicionais. 

Continuando a análise do trabalho de Lima, vejamos o que ele advoga  

acerca da importância da Matemática: 
 
 
Ao lado da constatação de sua dificuldade, sempre se reconheceu, 
em todas as épocas, a importância e mesmo a necessidade da 
Matemática, tanto como parte da cultura individual como por sua 
indispensabilidade para entender o mundo, para prever e, se 
possível, controlar os fenômenos (LIMA, 2001, p. 167). 
 

 

 O reconhecimento do poder do conhecimento matemático provém de longo 

tempo. A Escola Pitagórica, primeira escola matemática de que se tem notícia, já 

defendia: “Na natureza tudo são números”.  Essa realidade pode ser verificada ao 

longo da história do pensamento, mediante a contribuição de inúmeros filósofos e 

matemáticos, como Platão, Euclides, Aristóteles, Galileu, Kepler, Descartes entre 
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outros. Ainda para complementar e evidenciar o poder e a importância da referida 

ciência, vejamos o que o mesmo autor apresenta:  

 

Como se sabe, as sete artes liberais eram divididas em dois grupos: o 
trivium e o quadrivium. O trivium, de onde se originou a palavra trivial 
(que os matemáticos adoram usar) continha as Artes Literárias: 
Gramática, Retórica e Dialética. O quadrivium, em nível mais elevado, 
era formado pelas Artes Matemáticas: Aritmética, Geometria, 
Astronomia e Música. Através dos tempos ocorreram mudanças radicais 
na organização do ensino. Muitas disciplinas desapareceram ou 
perderam importância. Mas a Matemática, com todas as dificuldades 
ligadas à sua aprendizagem, perdurou como elemento fundamental da 
estrutura do ensino (LIMA, 2001, p. 167). 

 

A propósito, em pesquisa desenvolvida por Silva (1998) com alunos do 

Ensino Fundamental sobre a representação do professor de Matemática, observou-

se que a maioria dos alunos entrevistados a representavam como uma “disciplina 

complicada, de difícil compreensão, mas que tem uma importância fundamental para 

a sua vida social, como também para o seu desenvolvimento acadêmico” (SILVA, 

1998, p. 41).  O mesmo estudo aponta que tais construções teóricas influenciam as 

representações sociais sobre a Matemática e o seu ensino. 

Ainda na perspectiva de ilustrar essa visão mitológica, vejamos as 

contribuições de Lima sobre o que, acredita, possibilita o melhor ensino de 

Matemática: 
 

Seria conveniente que os professores de Matemática, nas escolas de 
todos os níveis, transmitissem aos seus alunos que o ensino dessa 
matéria é uma das formas de preparar a nação para o futuro. 

•  Ela é como uma arte, onde o enlace das proposições, as conexões 
entre suas diversas teorias, a elegância e a limpidez dos seus 
raciocínios, [...] elevam o espírito e comprazem nosso senso crítico. 
•  Ela é também um eficaz instrumento, às vezes simples em suas 
aplicações cotidianas, às vezes sutil e complexo .... 
•  Ela é uma linguagem precisa e geral, tão bem sucedida que o fato 
de poder exprimir princípios científicos por meio dela é uma prova do 
estado avançado dessa ciência. 
•  A Matemática é ainda um grande desafio, tanto do ponto de vista 
lúdico, que a tornou popular desde tempos imemoriais com seus 
problemas folclóricos, como na disputa eterna entre o matemático e a 
verdade oculta sob várias formas (LIMA, 2001, p. 160). 
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Observamos que, em seus argumentos, o autor deixa claro o papel 

prepoderante e a excepcionalidade da Matemática, o que ratifica a discussão a 

respeito das crenças, do caráter mitológico dessa área do conhecimento. 

Poderíamos mostrar aqui várias outras construções teóricas de diversos 

autores que trazem a mesma concepção, como, por exemplo, os livros A Rainha das 

Ciências: um passeio histórico pelo maravilhoso mundo da Matemática, de Gilberto 

G. Garbi; A Experiência Matemática: a história de uma ciência em tudo e por tudo 

fascinante, de Philip J. Davis. Esses trabalhos e outros aqui não citados ilustram e 

reforçam que tais idéias refletem as representações sociais  construídas a respeito 

do conhecimento matemático. O que nos levou a direcionarmos nossas análises  ao 

trabalho de Lima (2001) se deve ao fato de que tal obra, assim como outras desse 

autor, vem citada em quase todas as bibliografias disponíveis nos projetos dos 

cursos de Licenciatura em Matemática analisados nessa investigação. 

Já Clark & Peterson (1986) indicam, em suas pesquisas, que o modo como o 

professor interpreta e implementa o currículo em sala de aula depende de seu 

conhecimento e crença com relação à Matemática e ao seu ensino e aprendizagem.  

Assim, a elucidação das referidas construções teóricas no nosso estudo serve 

de suporte para ilustrar como as representações da Matemática e de seu ensino 

foram construídas baseadas em pressupostos teóricos advindos do âmbito 

acadêmico-institucional. Nessa linha de preocupação – argumentamos –, tal análise 

se fez necessária por compreendermos que o estudo do professor e do ensino da 

Matemática não poderá ser feito adequadamente se ignorarmos o contexto de 

interações sociais e culturais em que a formação do professor e o ensino ocorreram. 

Educadores matemáticos e pesquisadores de outras áreas, como psicologia, 

sociologia, antropologia, preocupados com o ensino da Matemática, vêm 

desencadeando a cerca dele reflexões e discussões. Assim, surgiu, segundo Moura 

(2006), um conceito unificador, de uma visão mais sistêmica – a Educação 

Matemática. A fim de complementar a análise, adiante pontuamos algumas 

considerações a respeito dessa nova forma de pensar o ensino da Matemática.  
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2.3.2 O ensino da Matemática na perspectiva da Educação Matemática 

A Educação Matemática, segundo Carvalho (1991), em definição geral, “é o 

estudo de todos os fatores que influem, direta ou indiretamente, sobre todos os 

processos de ensino-aprendizagem em matemática e a atuação sobre estes fatores” 

(CARVALHO, 1991, p. 18). Além disso, pode-se, ainda, compreendê-la no plano da 

prática pedagógica, conduzida pelos desafios do cotidiano escolar. Sua consolidação 

como área de pesquisa é relativamente recente, comparada com a história milenar da 

Matemática. O seu desenvolvimento recebeu grande impulso nas últimas décadas, 

dando origem a várias tendências teóricas5, cada qual valorizando determinadas 

temáticas educacionais do ensino da matemática. 

           Fiorentini (2006) adverte para o fato de que existe diferença entre o 

matemático e o educador matemático, embora ambos tenham em comum o ensino 

da mencionada disciplina. O primeiro tende a concebê-la como um fim em si mesma, 

a priorizar, no ensino, os conteúdos formais e a prática voltada para a formação de 

novos pesquisadores. Já o segundo concebe-a como meio importante à formação 

intelectual e social do aprendiz, tenta promover a educação pela matemática, ou 

seja, na relação entre educação e matemática, tende a colocar  esta a serviço 

daquela, sem estabelecer  dicotomia entre elas. Pelo exposto, vê-se que Matemática 

e a Educação Matemática (EM) têm objetos distintos de estudo, cada qual com  

problemática específica e com suas próprias questões investigativas. 

Embora o objeto de estudo da EM ainda esteja em processo de construção, a 

princípio se pode dizer que ele envolve as múltiplas relações e determinações entre 

ensino, aprendizagem e conhecimento matemático em  contexto sociocultural 

específico (FIORENTINI, 2006). Outro aspecto interessante sobre a EM: é, ao 

mesmo tempo, área de pesquisa teórica e área de atuação prática. Como campo 

acadêmico, ela, segundo Kilpatrick (1996), tem curta história, que difere de país para 

país. Na França e Alemanha, por exemplo, é chamada de “Didática da Matemática”6; 

na Holanda, “Metodologia do Ensino da Matemática”; no Brasil7 e nos Estados 

                                                 
5 Etnomatemática, modelagem matemática, história da matemática, didática da matemática, entre 
outras. 
6 Informações sobre a didática da matemática francesa podem ser obtidas em Pais (2001) e Machado 
(1999) 
7 Para saber mais sobre a história e o campo científico da Educação Matemática no Brasil, ver 
Fiorentini (2006) Investigação em Educação Matemática percurso teóricos e metodológicos. 
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Unidos, assim como na maioria dos países, é denominada de “Educação 

Matemática”. 

Os estudos em Educação Matemática tiveram, por muito tempo, como foco 

principal o papel do professor: vários enfoques em diferente fases mostraram as 

características do professor e seus procedimentos em sala de aula. No entanto, o 

foco dessas pesquisas incidia em como o professor interpretava e implementava o 

currículo em sala de aula, isso porque lhe cabe selecionar, entre toda a matemática 

existente (a clássica e a moderna), aquela adequada aos alunos de cada um dos 

diferentes níveis da educação. D’Ambrósio (1993) acredita que 

 
 
O professor de matemática deve apresentar quatro características: 
visão do que vem a ser a matemática; visão do que constitui a 
atividade matemática; visão do que constitui a aprendizagem 
matemática; visão do que constitui um ambiente à atividade 
matemática (D’AMBRÓSIO, 1993, p. 35).  
 

 
A mesma autora chama a atenção para a importância de pesquisas nessa 

área, afirmando que os professores de Matemática constroem seu conhecimento 

sobre o ensino da referida disciplina por meio das próprias experiências com o 

ensino. Daí, a necessidade de se incorporar um componente de experiência com 

alunos, desde o início da formação do professor. A propósito, algumas pesquisas 

sobre a formação acadêmica do professor, como as de Dias (1994) e Hoff (1996), 

mostram que, em geral, o professor ensina como lhe foi ensinado, ou seja, o ensino 

é centrado na transmissão de conhecimentos, no qual predominam a memorização 

e a repetição. Logo, justifica-se  a preocupação da EM com a formação docente. 

Após três décadas de reflexões e pesquisas acerca de EM,  desenvolveram-

se estudos no sentido de se  conhecer a licenciatura, identificar-lhes os problemas e 

propor soluções. Resultado: muitas pesquisas parecem ter influenciado a 

estruturação dos cursos de Licenciatura. É o que apresentamos a seguir, sobre a 

formação do professor de Matemática. 
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2.4. A pesquisa brasileira sobre formação de professores de Matemática 
 

As discussões sobre os problemas dos cursos de formação de professores de 

Matemática surgiram a partir dos anos 1980, quando investigações sobre o ensino 

dessa disciplina foram geradas nos cursos de pós-graduação e os pesquisadores, 

em congressos, cursos, palestras ou artigos, foram expondo sua inconformidade. 
Assim, o processo de formação docente tem sido um dos principais temas das 

pesquisas relacionadas à formação profissional de professores de Matemática 

realizadas no Brasil. Porém tal interesse vem-se modificando ao longo das últimas 

décadas.  
 Até meados da década de 1980, pouco se havia escrito e pesquisado sobre 

formação docente e, menos ainda, sobre a formação do professor de Matemática no 

Brasil (SILVA, 1998). Entretanto, o tema começou a delinear-se a partir dos últimos 

anos da referida década. 

 Um dos trabalhos que fornece contribuição acerca das pesquisas sobre a 

formação do professor de Matemática no Brasil é o de Fiorentini (1994). Tal autor 

tem contribuído para a compreensão e o desenvolvimento da área, primeiro, com 

sua tese de doutorado, depois, com artigos e pesquisas. Em 1994, ele realizou um 

levantamento da produção acadêmica na área de educação matemática no país, 

abrangendo dos anos 1960 a 1990. Com esses dados,  analisou 204 teses e 

dissertações produzidas nos cursos de pós-graduação, nas quais detectou 34 

trabalhos sobre a formação de professores (17% do total). Ele classificou os 

referidos trabalhos em três categorias: formação inicial, formação continuada em 

serviço e competências técnicas do professor. 

 Em 1996, foi publicado o Mapeamento da Educação Matemática no Brasil - 

19958, no qual se apresentam seis áreas temáticas, dentre elas a formação de 

professores. O mapeamento envolve não apenas as teses e dissertações 

produzidas no interior de cursos de pós-graduação mas também pesquisas 

realizadas em outras instituições; e ainda traz citações a aproximadamente 18 

estudos relacionados à formação de professores de Matemática. 

 Diversas pesquisas analisaram as licenciaturas nos anos de 1980,  tendência 

também muito vigorosa nos últimos anos de 1990, quando ainda se percebe 

                                                 
8 Realizado pelo MEC com participação da Sedie/Inep. 
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claramente grande  preocupação com esses cursos. Nos últimos anos, as 

investigações têm procurado compreender a licenciatura segundo a visão, a opinião, 

as concepções, as crenças e as representações dos licenciandos e dos professores 

envolvidos. Assim, apesar da variedade de questões abordadas, nota-se 

descontentamento generalizado com a forma e a estrutura atual do curso de 

Licenciatura em Matemática no país. Todos os estudos apontam deficiências no 

processo de formação inicial, mas apresentam alguma perspectiva para melhoria. 

Para isso, sugerem a reflexão, o trabalho colaborativo e  relação mais equilibrada e 

harmoniosa entre teoria e prática – na qual ambas se tornem aliadas, dialogando 

dialeticamente (FERREIRA, 2003). 

 A verdade é que tem crescido o volume de pesquisas produzidas no Brasil, 

sobre a formação e o desenvolvimento profissional do professor de Matemática. 

Entre 1996 e 2000, foram defendidas mais de 40 dissertações e teses na área. De 

fato, muito se tem avançado; contudo falta participação efetiva do professor na 

elaboração e no desenvolvimento de projetos que visem a mudar a realidade das 

licenciaturas no país. Embora a formação venha sendo tratada de modo mais amplo, 

nos últimos anos – considerando-se as características do contexto, os saberes do 

professor etc. –, ainda se vê o professor como um objeto de estudo e reforma, 

geralmente se relacionando a um movimento de fora para dentro, no qual ele deve 

esforçar-se para assimilar conhecimentos e suprir suas carências, em que a teoria é 

base e ponto de partida. Desconsidera-se, entre outras coisas, que as concepções 

dos professores acerca do que constitui “um bom ensino de matemática” estão 

profundamente enraizadas nas crenças subjacentes a tais concepções e na extensa 

experiência de ensino que as reforça (PEHKONEN e TORNER 1999 apud 

FERREIRA 2003, p. 36). Então, mudanças superficiais jamais influenciaram as 

crenças e concepções dos professores. 

 As pesquisas realizadas apontam novos rumos para a formação do professor 

de Matemática. Os pesquisadores agora se dedicam a compreender melhor quem é 

esse professor, como ele pensa e como isso se relaciona com sua prática. Aí 

vislumbramos uma visão diferenciada na formação inicial, estabelecida conforme 

novo paradigma para a formação. De acordo com o novo paradigma, o futuro 

professor aprende a compreender o seu papel como profissional, o que envolve 

compromisso político, ética profissional, conhecimento do conteúdo e do currículo 

que deverá desenvolver; conhecimento didático, participação na vida escolar.   
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Segundo Sacristan (1999), a formação preparatória a determinada profissão 

caracteriza-se por disponibilizar informações, conhecimentos e habilidades julgados 

necessários ao seu exercício, bem como por propagar modelos, valores, imagens e 

símbolos que situem os formandos no “ethos”, na “práxis” e na “ética” profissional. É 

importante saber como tal conjunto de informações, conhecimentos e habilidades é 

apropriado pelos formandos e, como, na efetividade da prática, vão sendo 

modelados os saberes organizados que orientarão as ações do profissional. Nesse 

sentido, compreendemos que o estudo das RS dos professores e alunos do curso 

de Licenciatura em Matemática poderá possibilitar melhor compreensão do processo 

de formação.   
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3. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
 

 

 
 

Assim como falham as palavras quando querem 
exprimir qualquer pensamento. 
Assim falham os pensamentos quando querem 
exprimir qualquer realidade.  
Mas, como a realidade pensada não é a dita mas 
a pensada. Assim a mesma dita realidade existe, 
não o ser pensada.  
Assim tudo o que existe, simplesmente existe,                       
Fernando Pessoa 
 

 

Neste capítulo, apresentamos breve análise sobre a Teoria das 

Representações Sociais inaugurada por Moscovici em 1961, pois 

compreendemos que ela constitui um recurso teórico-metodológico fortemente 

recomendável para tratarmos do objeto em estudo. Segundo Dotta (2006, p. 41), 

a “Teoria das Representações Sociais constitui-se em um referencial teórico-

metodológico, por tratar-se de uma teoria que traz em seu bojo um método”. 

Assim, analisamos a abordagem processual, cujo representante é Denise Jodelet 

(1989) e a abordagem estrutural, cujo principal representante é Jean Claud Abric 

(1994). 

 

3.1 A Teoria das Representações Sociais 
 

A palavra representação, que encerra inúmeros significados, é um termo 

clássico da Filosofia e da Psicologia. No entanto, foi a partir do trabalho de 

Moscovici (1961) A Representação Social da Psicanálise, que tal termo passou a 

ser usado com mais destaque. Esse trabalho visou explicar como formas de 

conhecimento geradas por determinado grupo social são apropriadas, 

reconstruídas por outros grupos; introduziu, assim, a noção de representações 

sociais. 

Na aludida teoria, o termo representação adquire um significado diferente, 

porquanto  refere-se à capacidade humana de organizar e comunicar  seu saber 

com o uso de sistemas simbólicos e imagens mentais. Mas esse significado  
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ampliou-se, de modo a incorporar a natureza social do fenômeno. Moscovici 

reconhece a origem histórica da noção de representações sociais na teoria 

sociológica de Durkheim, que introduziu o conceito de “representações coletivas”. 

Contudo, argumenta Moscovici, a mudança de “coletivas” para “sociais” não foi 

mero jogo de palavras: a teoria de Durkheim baseia-se em dicotomias entre o 

indivíduo e o social, e as representações coletivas têm  caráter estático; a idéia 

de “coletivas” está, também, associada à idéia de representações homogêneas e 

compartilhadas por toda a sociedade. Já na teoria de Moscovici, existe relação 

dialética entre o social e o individual; as representações sociais são estruturas 

dinâmicas e heterogêneas, representações múltiplas do mesmo fenômeno que 

coexistem dentro dos grupos sociais (MOSCOVICI, 1978). 

Essa diversidade nas representações sociais, por um lado, pode  resultar 

das experiências específicas de um grupo social; por outro lado, pode ser 

influenciada pela forma de o conhecimento distribuir-se na sociedade. Assim, 

temos, segundo Moscovici (1988), representações compartilhadas por todos os 

membros de um grupo social, mas sem serem produzidas pelo grupo. O mesmo 

autor denominou tais representações de hegemônicas. Entretanto, a circulação 

de conhecimentos e idéias que pertencem a subgrupos, com contatos variáveis, 

leva cada um deles a criar a própria versão, o que ele denominou de 

emancipadas. E o terceiro tipo, ele o denominou de polêmicas representações 

originadas nos conflitos sociais ou em controvérsias dentro de um grupo social. 

Moscovici (1978) afirma que representar uma coisa não é, simplesmente, 

duplicá-la, repeti-la ou reproduzi-la, e sim reconstruí-la, retocá-la, modificar-lhe o 

texto. Tal idéia mostra que a representação se forma no processo social da sua 

própria dinâmica e pela maneira de o indivíduo interpretar as informações. 

Em seu trabalho, Moscovici coloca em cena o conhecimento do senso 

comum, que, até então, era considerado de menor importância em relação ao 

elaborado dentro dos padrões da ciência. Em decorrência disso, buscou 

demonstrar a permanente relação entre o que a ciência produz e o retorno para o 

contexto social – quando os sujeitos se apropriam, recriam e utilizam os 

conhecimentos oriundos da ciência no seu cotidiano –  e concebeu a 

representação social como instrumento que valoriza o conhecimento e as 

experiências do senso comum. 
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Ainda o mesmo autor destaca o pensamento, as ações – expressões do 

senso comum –, por considerar que esse (o senso comum) sempre forneceu (e 

ainda fornece) o suporte para a criação dos objetos da ciência. No entanto, em 

razão do modelo racionalista imputado pelo pensamento dominante, o único 

“saber válido” é aquele respaldado em técnicas e conhecimentos organizados 

segundo critérios científicos. Segundo Maia,  

 
ao estabelecer uma teoria do senso comum Moscovici aponta a 
interdependência existente entre o conhecimento científico e 
conhecimento popular. Para ele o conhecimento científico se 
submete, a cada momento, ao impacto de sua integração num 
circuito social que, por sua vez, integra os elementos desse 
conhecimento (MAIA, 2000, p. 24). 

 

Daí, Moscovici, ao trazer o saber e o fazer do senso comum para o centro 

da arena, evidencia que tal tipo de conhecimento também faz história, muda 

rumos, constrói cultura, amplia horizontes, sustenta e fornece as condições 

materiais, até mesmo para os grupos privilegiados se apropriarem da ciência. 

Nesse sentido, a representação social não se embasa em concepção 

individualista; ao contrário, aponta para a construção social dos sujeitos em 

determinada sociedade, isto é, os indivíduos pensam, agem, elaboram conceitos, 

definições, realizam práticas sociais coletivamente. Assim, segundo Maia (2000), 

tal teoria rompe com a dicotomia entre um modelo de saber, na maioria das 

vezes identificado ao produto da ciência, e suas formas de disfuncionamento. 

Considera-se, então, o conhecimento popular como um conhecimento verdadeiro 

(MAIA, 2000). 

 Atualmente, o estudo da mencionada teoria está em plena expansão no 

Brasil: ampliam-se as áreas que a ela têm aderido, incluindo educação, saúde e 

serviço social, bem como crescem os trabalhos de pesquisa. Pode-se afirmar que 

tal crescimento se deve ao fato de que os estudos em representações sociais 

vêm mostrando o quanto essa noção e sua correlata base teórica permitem  

compreensão e explicação aprofundadas dos fenômenos sociais. 

As representações sociais têm como pressupostos básicos a 

indissociabilidade do sujeito e do objeto e a valorização do saber do senso 

comum. Sujeito e objeto não são estáticos; suas interações são dinâmicas, 

mutáveis. Como as representações orientam e explicam determinadas práticas 
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produzidas na coletividade, aquelas passam a ter vínculo com a ação humana, a 

incutir sentido ao comportamento, integrando-o numa rede de relações que pode 

modificar e reconstruir os elementos do meio ambiente em que o comportamento 

deve ter lugar. Assim, a comunicação entre os indivíduos torna-se o instrumento 

pelo qual os grupos apreendem seu envolvimento e  relações, passando a ser 

mediados pela linguagem.  

As representações sociais não se baseiam em concepção individualista, 

mas apontam para a construção social dos sujeitos em  determinada sociedade, 

isto é, indivíduos que pensam, agem, elaboram conceitos, definições, realizam 

práticas sociais coletivas. Não se trata de simples mecanismos, de cópias de 

impressões individuais, mas de resultado da interação homem e sociedade, em 

constante reinvenção de situações,  conflitos e propostas. De fato, o meio social 

é que faz a mediação entre o ser e o objeto. 

De acordo com Moscovici (1978), a definição de representações sociais, 

uma forma de conhecimento social, assenta-se, portanto, em três aspectos 

importantes: a comunicação, a reconstrução do real e o domínio do mundo. 

Comunicação, porque as representações oferecem às pessoas um código para 

suas trocas e para nomear e classificar as partes de seu mundo, sua história. 

Reconstrução do real, porque é na constante dinâmica comunicação-

representação que os sujeitos reconstroem a realidade cotidiana. As 

representações sociais atuam como guias de interpretação e de organização da 

realidade, fornecendo os elementos a fim de os sujeitos se posicionarem diante 

dela e definirem a natureza das próprias ações sobre ela. As representações 

participam da construção do real, a qual só existe enquanto tal nas interações 

dos indivíduos ou grupos com os objetos sociais. Domínio do mundo, porque as 

representações são entendidas como um conjunto de conhecimentos sociais que 

contêm uma orientação prática e permitem ao indivíduo situar-se no mundo e 

dominá-lo. Esses três aspectos – comunicação, reconstrução do real e domínio 

do mundo – evidenciam o papel das representações na dinâmica das relações e 

nas práticas sociais cotidianas e se explicam por meio das diferentes funções 

assumidas pelas representações. 

Como forma de saber, as representações sociais permitem aos indivíduos 

compreender e explicar a realidade, construindo novos conhecimentos. Elas têm 

quatro funções: de saber, que permite compreender e explicar a realidade; 
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identitária –  situa os indivíduos e os grupos no campo social, permitindo-lhes a 

elaboração de uma identidade social e pessoal; de orientação – guia os 

comportamentos e ações dos sujeitos em um dado contexto social; justificadora 

–  explica o porquê de determinadas ações ou comportamentos dos sujeitos 

(ABRIC, 1994). Nesse sentido, o estudo de determinada representação social 

pressupõe investigar o que pensam os indivíduos acerca de certo objeto e por 

que pensam. Daí, ao nos debruçarmos sobre a Teoria das Representações 

Sociais, enfocaremos a questão “como pensam os indivíduos” (ALMEIDA, 2001), 

no caso específico de nossa pesquisa, os professores e alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática. 

Segundo Sá (1996), a aludida teoria desdobra-se em três correntes 

teóricas complementares: uma é mais fiel à teoria original e tem como 

representante Jodelet, em Paris; outra procura articular a anterior com a 

perspectiva mais sociológica e é liderada por Doise em Genebra; e, por fim, a 

terceira abordagem enfatiza a dimensão cognitivo-estrutural das representações 

e é liderada por Abric em Aix-em-Provence. 

Assim, este estudo utiliza como aporte teórico a Teoria das 

Representações Sociais bem como  a abordagem processual representada por 

Jodelet (1989) e a abordagem estrutural representada, principalmente, por Abric 

(1994). 

 

3.2 A abordagem processual das representações sociais 
 

Denise Jodelet é a grande responsável por manter atual a proposição 

original de Moscovici. Assim como esse teórico, ela considera que o problema 

que mais afeta as ciências na atualidade é a descrição, e não a explanação. A 

propósito disso, ela tem-se ocupado com cuidadoso detalhamento teórico-

metodológico, reafirmando a necessidade de apreender os discursos dos 

indivíduos e dos grupos que mantêm a representação de determinado objeto;  de 

apreender os comportamentos e as práticas sociais por meio das quais as 

representações se manifestam; de examinar os documentos e registros onde os 

discursos, as práticas e os comportamentos são institucionalizados; de examinar 

as interpretações que eles recebem nos meios de comunicação de massa, os 
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quais contribuem tanto para a manutenção quanto para a transformação das 

representações (SÁ, 1996). 

Pertence a Jodelet a definição de representação social que conseguiu 

amplo consenso entre os debatedores. Segundo a referida autora, 

“representação social é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada, que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma 

realidade comum a um objeto social” (JODELET, 1989, p. 36). Ela afirma que as 

representações guiam as pessoas de forma a definir aspectos da realidade, a 

interpretação de tais aspectos e as possíveis maneiras de interferir sobre eles. 

Daí, Jodelet (2001) considera-as como instrumento teórico capaz de nos dotar de 

uma visão global do que é o homem em seu mundo de objetos. Entendemo-las 

também como o estudo dos processos e dos produtos por meio dos quais os 

indivíduos e os grupos constroem e interpretam seu mundo e sua vida, 

permitindo a integração das dimensões sociais e culturais com a história. 

Em seu trabalho, Moscovici (1978) inicialmente distinguiu representação 

social de “opinião”, “atitude” e “imagem” – formas mais simples de expressão que 

estão “fora” das intenções dos indivíduos, ou seja, alguém pode expressar uma 

opinião, simplesmente, pela imposição social, o que não significa que incorpore o 

discurso à prática social. Em seguida, afirmou que as representações sociais não 

são simples reflexos mecânicos, cópias das impressões individuais sobre a 

realidade, mas resultam da interação homem-sociedade / sociedade- homem em 

constante reinvenção de situações, onde estão presentes os signos e os 

símbolos, a acomodação e a reprodução, mas, também, os conflitos. De acordo, 

ainda, com o mesmo autor, as representações sociais são expressões dos 

sujeitos sobre dado objeto, interagindo socialmente e desempenhando o papel de 

orientar o comportamento em movimento simultâneo de construir algo novo 

mediante a modelização do que está posto no real e, ao mesmo tempo, de 

expressá-lo simbolicamente. Assim, é o meio social que faz a mediação entre o 

ser e o objeto, de modo a viabilizar e orientar as relações dos indivíduos com 

outros indivíduos, com o mundo, em todos os seus aspectos. 

A representação social distingue-se de outros sistemas cognitivos, pois 

seu universo, segundo Moscovici (1978), dispõe de três dimensões: a) atitude; b) 

informação; c) campo de representação/imagem, as quais, quando traçadas, 

desempenham o papel de evidenciar o sentido que os indivíduos dão aos 
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objetos. Assim, a atitude diz respeito à tomada de posição do sujeito –  aceita ou 

rejeita – em relação a determinado objeto; a informação exprime os meios pelos 

quais os sujeitos obtêm informações; o campo de representação é a parte mais 

sólida, porque nele se forma o núcleo figurativo, os elementos são ordenados, 

hierarquizados, redefinidos e assimilados.  

Moscovici (1978) descreve dois processos cognitivos dialeticamente 

relacionados que atuam na formação das representações: a objetivação e a 

ancoragem. A objetivação consiste na transformação de um conceito, ou de uma 

idéia, em algo concreto. Nesse processo, as informações que circulam sobre o 

objeto sofrem uma triagem em função de condicionantes culturais (acesso 

diferenciado às informações em decorrência da inserção social do sujeito) e, 

sobretudo, de critérios normativos (guiados pelo sistema de valores do grupo). O 

resultado de tal organização é a estruturação da representação social em núcleo, 

ou esquema figurativo, e elementos periféricos, que é uma construção estilizada 

do objeto que, absorvendo o excesso de significações, sintetiza, concretiza e 

coordena os elementos da representação (MAZZOTI, 2000). A ancoragem, que 

diz respeito ao enraizamento social da representação, à integração cognitiva do 

objeto representado no sistema de pensamento preexistente e às transformações 

que, em conseqüência, ocorrem em um e em outro. Para Mazzoti (2000), ancorar 

implica classificar e rotular. Assim, utilizamos ambos os processos para 

familiarizarmo-nos com algo  estranho e, às vezes, ameaçador. 

É importante assinalar que, enquanto, na objetivação, a intervenção dos 

processos sociais ocorre no agenciamento e na forma dos conhecimentos 

relativos ao objeto da representação, na ancoragem, essa intervenção traduz-se 

na significação e na utilidade a que elas são conferidas. 

Assim, a interação dialética entre ancoragem e objetivação permite 

compreender: (a) como a significação é conferida ao objeto representado; (b) 

como a representação é utilizada como sistema de interpretação do mundo 

social, instrumentalizando a conduta; e (c) como se dá  sua integração em um 

sistema de recepção, influenciando e sendo influenciada pelos elementos que se 

encontram (JODELET, 1990). 

Jodelet analisa, até os nossos dias, a evolução do conceito de 

representação social, destacando-lhe a vitalidade, a complexidade e a 

transversalidade no campo das ciências humanas. A autora define representação 
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social como uma forma específica de conhecimento, o saber do senso comum, 

cujos conteúdos manifestam a operação de processos generativos e funcionais 

(MAZZOTI, 2000). 

Trata-se de uma forma de conhecimento elaborado e partilhado que nos 

ajuda a apreender os acontecimentos da vida cotidiana, a dominar o ambiente, a 

facilitar a comunicação de fatos e idéias e a situar-nos frente a pessoas e grupos, 

orientando e justificando nosso comportamento. É um conhecimento socialmente 

elaborado, porque, embora constituído com base na experiência pessoal, serve-

se de informações, crenças, modelos de pensamento que recebemos e 

transmitimos por meio da tradição, da educação e da comunicação social 

(MAZZOTI, 2000). 

 
3.3 A abordagem estrutural das representações sociais 

 

Entre os desdobramentos da teoria inaugurada por Moscovici, destaca-se 

a chamada abordagem estrutural das representações proposta por Jean Claude 

Abric e atualmente desenvolvida pelo chamado Grupo do Midi.  

Segundo Maia (1997), tal modelo é, na realidade, um prolongamento do 

modelo processual proposto, a princípio, por Moscovici. Não há dúvida de que tal 

abordagem vem contribuir, de maneira fundamental, para a compreensão do 

processo pelo qual se forma, sobretudo, por serem as representações 

modificadas – dimensão pouco explorada por Moscovici. 

O modelo estrutural das representações sociais surgiu a partir da tese de 

Doctorat d’État de Jean Claude Abric – Jeux, conflits et représentations sociales – 

na Université de Provence, sob a hipótese a respeito da organização interna das 

representações sociais. Um dos principais objetivos no referido estudo foi 

verificar a hipótese de que o comportamento humano é determinado pela 

representação da situação, e não pelas características objetivas da situação. A 

questão central de tal perspectiva vai ser, então, o processo de organização 

cognitiva e de transformação das representações.  

Uma representação social se define por meio de dois componentes: 

 

1 – conteúdo (informações, atitudes); 

      2 – organização: estrutura interna (campo das representações). 
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A organização de determinada representação mostra uma característica 

particular: não apenas seus elementos são hierarquizados, mas também toda a 

representação se organiza em torno de um núcleo central, constituído de um ou 

de alguns elementos que dão a ela o seu significado (ABRIC, 1994, p.19). 

Para Abric, a idéia essencial da teoria é a de que “toda representação está 

organizada em torno de um núcleo central, que determina, ao mesmo tempo, sua 

significação e sua organização interna” (ABRIC, 1994, p. 19). Ainda, segundo o 

mesmo autor, o núcleo central é “um subconjunto da representação, composto de 

um ou alguns elementos cuja ausência desestruturaria a representação ou lhe 

daria uma significação completamente diferente” (ABRIC, 1994, p. 19) e tem duas 

funções: gerar e organizar os elementos da representação. “A diferença entre 

duas representações pode ser apontada a partir da identificação dos elementos 

do núcleo central. Duas representações são diferentes se elas se organizam em 

torno de dois núcleos centrais distintos” (ABRIC, 1994, p. 14). 

No entanto, o núcleo central não é o único elemento da representação. De 

acordo com o mencionado autor, existe um “sistema periférico”, constituído pelos 

elementos periféricos da representação, como complemento indispensável do 

sistema central. “Se o sistema central é normativo, o sistema periférico é 

funcional; quer dizer que é graças a ele que a representação pode se ancorar na 

realidade do momento” (ABRIC, 1994, p. 145). São três as funções dos 

elementos periféricos: 
 
Concretização: trazendo para a representação elementos ligados 
ao contexto; os elementos periféricos dão à representação sua 
dimensão concreta de acordo com os valores existentes. 
Regulação: os elementos periféricos são mais maleáveis que os 
elementos centrais. Eles contribuem, dessa forma, com a 
adaptação das representações às novas situações sem que haja, 
entretanto, uma mudança radical do núcleo central, ou seja, da 
representação. Mas ao mesmo tempo vão, num dado momento, 
abrir caminho para a transformação da representação. 
Defesa: os elementos periféricos vão proteger o núcleo central de 
uma perturbação demasiadamente intensa, provocada por 
situações internas ou externas (ABRIC, 1994, p.145). 

 

Para concluir, retornemos a Abric: “o sistema central é estável, coerente, 

consensual e historicamente determinado; o sistema periférico é, por seu turno, 
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flexível, adaptativo e relativamente heterogêneo quanto ao seu conteúdo” 

(ABRIC, 1994, p. 77).  

Essa proposição de um sistema dual na organização interna das 

representações parece, efetivamente, caminhar no sentido de solução teórica 

para as aparentes contradições comumente detectadas no estudo dos 

fenômenos de representação social.  

Assim, este estudo, respaldado na Teoria das Representações Sociais, 

possibilitará captar, por meio do dizer\falar, as representações de alunos e 

professores sobre a formação do professor de  Matemática, bem como encontrar 

pistas para se compreenderem algumas das dificuldades durante essa formação.  
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4 SISTEMATIZAÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

 
Não há vento favorável para quem 
não sabe aonde vai. 

Sêneca 
 

 

Uma vez que nosso objetivo nesta pesquisa é compreender a formação 

inicial do professor de Matemática com base na análise das representações 

sociais dos alunos e professores do curso de Licenciatura da referida disciplina, 

apresentamos adiante os caminhos trilhados para alcançarmos o objeto de 

estudo que nos propomos investigar, justificando nossas escolhas dentro das 

possibilidades impostas pela realidade.  

A propósito do objeto de estudo acima exposto, compreendemos que a 

Teoria das Representações Sociais desenvolvida por Moscovici se apresenta 

como um recurso teórico-metodológico fortemente recomendável, por possibilitar  

abordagem multidisciplinar e multifacetada de um fenômeno situado no 

encruzamento de aspectos sociais e psicológicos que envolvem tanto a dimensão 

cognitiva quanto a afetiva dos sujeitos. 

Segundo Sá (1998), alguns aspectos são fundamentais na pesquisa que 

utiliza tal teoria como referencial: primeiro, toda representação é representação 

de alguém (o sujeito) – no caso aqui exposto, os sujeitos da pesquisa são alunos 

e professores dos cursos de Licenciatura em Matemática –; segundo, para gerar 

representações sociais, o objeto deve ter suficiente relevância cultural ou social 

na prática de um grupo – neste estudo, o objeto é a formação do professor de 

Matemática, no sentido de se identificar como tal sujeito representa  o processo 

de formação de professores. 

Sendo as representações sociais teorias do senso comum, as técnicas de 

análise empregadas em seu estudo permitem, de alguma forma, desvendar as 

idéias dos sujeitos sobre o objeto investigado. Daí, a razão por que utilizamos 

nesta pesquisa, metodologias qualitativa e quantitativa. Ademais,  

compreendemos que, apesar de distintas entre si, essas perspectivas são 

compatíveis com a nossa investigação e complementares. Como nos adverte 
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Santos Filho, “os métodos quantitativo e qualitativo não são incompatíveis; pelo 

contrário, estão intimamente imbricados e, portanto, podem ser usados pelos 

pesquisadores sem caírem na contradição epistemológica” (SANTOS FILHO, 

2007, p. 51).  

De acordo com Farr (1995), a Teoria das Representações Sociais não 

privilegia nenhum método de pesquisa. Essa afirmação desperta em Sá (1998) a 

necessidade de esclarecer: Farr não está dizendo que todos os métodos servem 

para as pesquisas em representações sociais, mas a adoção de diferentes 

quadros teóricos específicos de referência – as chamadas abordagens 

complementares – resulta em opções preferenciais por diferentes métodos; 

assim, a Teoria geral das representações sociais não se vincula necessariamente 

a nenhum método. 

Sá (1998) expressa a dificuldade de especificar os métodos mais bem 

apropriados às diferentes abordagens complementares à grande teoria. Uma 

apresentação simplificada seria a seguinte: à abordagem representada por 

Jodelet corresponderiam os métodos qualitativos; à perspectiva de Doise, os 

tratamentos estatísticos correlacionais; à de Abric, o método experimental. Sá 

pontua, no entanto, que, embora tais preferências sejam originalmente 

verdadeiras, observa-se interpenetração entre si. 

Nesse sentido, para desenvolver nossa pesquisa, utilizamos a abordagem 

processual proposta por Jodelet e a estruturalista de Abric, por julgarmos que 

ambas se complementam e possibilitam  melhor compreensão do objeto.  

Segundo Abric (1994), o estudo das representações sociais necessita da 

utilização de estratégias metodológicas que, além de orientar e fazer emergirem 

os elementos constitutivos da representação, conheçam a organização de tais 

elementos e sinalizem seu núcleo central. Tendo em vista a multiplicidade de 

dimensões desse tipo de conhecimento, nenhuma técnica isoladamente é 

suficiente para a apreensão simultânea dos referidos elementos. Assim, 

utilizaremos uma perspectiva plurimetodológica, ou seja, vários recursos para 

coleta e análise dos dados. A propósito, o múltiplo procedimento metodológico é 

comum em estudos sobre as representações sociais. Um dos exemplos 

significativos é o estudo de Jodelet sobre a loucura: ela utilizou diversas técnicas 

de tipo etnológico, sociológico, histórico e fez o levantamento estatístico dos 
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dados.  O mesmo procedimento se vê nos trabalhos de Cruz (2006), Machado 

(2003), Silva (2002) e Maia (1997), entre outros. 

Desenvolvemos nossa pesquisa em três etapas. Na primeira, 

empreendemos um estudo exploratório com a finalidade de identificar o perfil dos 

cursos de Licenciatura em Matemática no estado de Pernambuco. Na segunda, 

procuramos identificar o campo semântico das representações sociais dos alunos 

e dos professores, bem como uma aproximação com os elementos que 

constituem o núcleo central dessas representações. Na terceira, realizamos 

entrevistas semi-estruturadas, com o objetivo de analisar a organização do 

discurso dos sujeitos sobre o objeto investigado.  

Segundo Farr (1995), os processos comunicativos e a formação das 

representações sociais ocorrem não apenas por meio de resposta a um estímulo 

dos agentes externos no âmbito social mas também pelos diferentes arranjos que 

os grupos sociais constroem com diferentes significados. A partir dessa relação, 

constroem respostas para os estímulos que lhe chegam. Assim, com a finalidade 

de validar os dados do estudo desenvolvido, realizamos um seminário para 

apresentar aos participantes da pesquisa a produção semântica dos resultados 

obtidos, com o objetivo de compreenderem os significados em que as palavras 

associadas foram utilizadas nas diversas situações, a partir dos sentidos que 

expressavam intermediados pelo olhar de quem os produziu.  

 
4.1 Campo empírico  
  

Segundo Minayo (1994, p. 105), o campo na pesquisa qualitativa é “o 

recorte espacial que corresponde à abrangência, em termos empíricos, do 

recorte teórico correspondente ao objeto de investigação”. Dessa maneira, o 

trabalho de campo constitui-se no momento essencial e imprescindível da 

pesquisa qualitativa, configurando-se como possibilidade de diálogo entre teoria e 

realidade. Compreendemos, portanto, que nossa incursão no campo de pesquisa 

forneceu respostas aos questionamentos de ordem teórica expostos neste 

estudo. 

Para se conhecer qualquer realidade, necessário se faz o reconhecimento 

dela por parte da sociedade. Para tanto, buscamos identificar no site do INEP, as 

instituições do estado de Pernambuco que oferecem o curso de Licenciatura em 
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Matemática e são reconhecidas pelo MEC. Detectamos que, das 87 instituições 

de Ensino Superior públicas e privadas do Estado, apenas 16 ofereciam o aludido 

curso até o ano de 2006, distribuídas por dependência administrativa conforme o 

quadro 1: 
 

Quadro 1 – Universo das IES do Estado de Pernambuco – 
Curso de Licenciatura em Matemática 

 
IES Federais Estaduais Municipais Privadas Total 

Universidades 02 - - 01 03 
Faculdades 
Integradas 

- - - - - 

Faculdades 
Formação de 
Professores 

- 03 07 - 10 

Faculdades 
Isoladas 

- - - 03 03 

Institutos de 
Educação 

- - - - - 

Centro de 
Educação 
Tecnológico 

- - - - - 

Total 02 03 07 04 16 
Dados coletados no site do MEC (www.inep.mec.gov.br) no dia 06/12/2006. 

   

Estabelecemos, também, como critério para seleção das instituições que 

participaram do estudo, a adequação dos projetos dos cursos das 16 instituições  

do Estado às novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação do 

Professor da Educação Básica, as Resoluções CNE/CP 01/2002 e CNE/CP  

02/2002. Desse levantamento, detectamos que apenas três faculdades 

adequaram os projetos no período de 2003-2004; as demais adequaram-se em 

2005, ou seja, dentro do prazo limite estabelecido oficialmente. As duas 

universidades públicas federais ainda estão em processo. 

 Outro levantamento realizado para a delimitação do campo foi a 

identificação no site do INEP dos resultados obtidos no Exame Nacional de 

Cursos (ENC), mais conhecido como Provão, no período de 2000 a 2003, e no 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), em 2005, pelas 16 

instituições em estudo. Mesmo considerado tal tipo de avaliação um instrumento 

contraditório, compreendemos que analisá-lo nos dá suporte para melhor 

visualizar como as instâncias governamentais e a sociedade estão percebendo 

esses cursos. 
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 Respaldada nos levantamentos, estabelecemos os seguintes critérios para 

selecionar as instituições;   

 

a) categoria administrativa: optamos por instituições integrantes de sistemas 

distintos. Para tanto, selecionamos quatro do sistema federal, duas  

públicas e duas privadas (uma já tem boa trajetória histórica na formação 

de professores de Matemática e outra iniciou esse processo 

recentemente), quatro do sistema estadual, duas dos campi da 

Universidade Estadual  e duas autarquias municipais; 

b) forma de organização: optamos por quatro universidades e quatro 

faculdades de formação de professores; 

c) adequação dos projetos dos cursos às demandas oficiais: duas que 

adequaram no período de 2003-2004, quatro, em 2005, e duas ainda no 

processo; 

d) desempenho nos exames nacionais de avaliação: selecionamos, dentre 

aquelas que apresentaram desempenhos diferenciados entre si, as que o 

mantiveram e as que nele ascenderam e ou desceram. 

 

 Após o cruzamento dos dados acima, obtivemos oito instituições. Com elas 

em vista, iniciamos o processo de aproximação com o campo de pesquisa. Para 

tanto, realizamos visitas exploratórias durante as quais conversamos com os 

respectivos coordenadores sobre a possibilidade de realização da pesquisa. 

Em seguida, solicitamos, por meio de ofício, autorização para realizar a 

pesquisa, esclarecendo que a adesão da instituição implicaria o consentimento 

de aplicação dos questionários e entrevistas aos coordenadores de curso, 

professores e alunos bem como a análise da proposta pedagógica do curso. 

 Do primeiro contato, e acolhimento do campo, optamos por desenvolver o 

estudo em seis instituições do estado de Pernambuco onde se oferecem cursos 

de Licenciatura em Matemática: duas públicas federais, uma estadual, uma 

municipal e duas privadas. Para preservar a identidade delas denominamo-las: 

Escola de Descartes e Escola de Pitágoras, as instituições públicas federais; 

Escola de Euclides, a pública estadual; Escola de Brousseau, a pública 

municipal; e Escola Tales de Mileto e Escola de Chevallard, as instituições 

privadas.  
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4.2 Os participantes 
 

 Como a intermediação com as instituições foi feita pelos professores 

coordenadores, a participação deles ficou acertada naquele primeiro momento de 

solicitação de autorização para realizar a pesquisa. Assim, fizemos entrevistas com 

os coordenadores de cada curso investigado. A própria coordenação intermediou o 

primeiro contato com os demais professores. Ficou acordado que caberia ao 

professor aceitar ou não colaborar com a pesquisa. Por intermédio dos 

professores, entramos em contato com os alunos nas turmas dos primeiros e 

oitavos períodos do curso.  

Optamos por desenvolver o estudo com os alunos dos primeiros e últimos 

períodos, porquanto as RS são construídas e reconstruídas com base na vivência 

do sujeito em determinado contexto histórico e social. Com esse encaminhamento, 

pretendíamos analisar se havia diferenças significativas entre os alunos iniciantes 

na vida acadêmica e os concluintes. Entretanto, não pudemos realizar tal 

encaminhamento em algumas instituições, porque o período de aplicação dos 

instrumentos de coleta era incompatível com os períodos vivenciados na época. 

Por exemplo, quando fomos coletar os dados no segundo semestre, os alunos já 

haviam cursado o segundo período; em outras instituições, no início do ano letivo 

não havia alunos matriculados no oitavo período; também, em algumas, em razão 

das reprovações, o número de alunos no oitavo período era pouco significativo. 

Outro obstáculo estava na própria organização acadêmica das universidades, pois, 

com o sistema de créditos, não há definição clara do período em que os alunos 

estão matriculados. Diante de tal realidade e na perspectiva de vislumbrar se 

existem diferenças nas RS entre os alunos  iniciantes e os concluintes, 

classificamos os grupos em períodos iniciais (alunos entre o 1º e o 4º período) e 

períodos finais (alunos entre o 6º e o 8º período).     

Participaram, então da amostra 557 sujeitos, entre professores e alunos do 

campo selecionado – 75 professores e 482 alunos. No quadro 2, consta o número 

de professores e alunos que participaram da pesquisa por instituição. 
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Quadro 2 – Número de alunos e professores por instituição   
                                                      

Instituição Coordenador Professores Alunos Total 
Escola de Pitágoras (Pública 
Federal) 

1 15 69 85 

Escola de Descartes 
(Pública Federal) 

1 07 67 75 

Escola Tales de Mileto 
(Privada) 

1 09 48 58 

Escola de Chevalard 
(Privada) 

1 14 120 135 

Escola de Euclides (Pública 
Estadual) 

1 04 54 59 

Escola de Brousseau 
(Pública Municipal) 

1 12 124 137 

Total 6 69 482 557 
 

 No decorrer deste trabalho, identificamos os participantes pelo seguinte 

código: P indica professor, A indica aluno; segue-se o número de ordem das 

entrevistas e a sigla da instituição – EP (Escola de Pitágoras), ED (Escola de 

Descartes), ET (Escola Tales de Mileto), EC (Escola de Chevalard), EE (Escola de 

Euclides), EB ( Escola de Brousseau); quando o aluno aparece com 1, significa 

“pertencente aos primeiros períodos”, com 2, aos últimos períodos; quanto aos 

professores, a parte final do código identifica cada um de acordo com a disciplina 

que leciona – E (disciplina do conteúdo específico) ou P (disciplina pedagógica). 

Exemplos: P3EBE – professor protocolo nº. 3 leciona na Escola de Brousseau, nas 

disciplinas de conteúdos específicos; A5ED1 – aluno protocolo nº 5 estuda na 

Escola de Descartes, nos primeiros períodos. 

Na sessão subseqüente, descrevemos os procedimentos adotados na 

pesquisa, com a finalidade de possibilitar a compreensão do caminho construído 

na investigação, de modo a contribuir com estudos posteriores acerca de 

representações sociais. Então, a fim de ordenar o processo investigativo, 

elaboramos um cronograma em que expomos todas as etapas percorridas durante 

o desenvolvimento da pesquisa. Quanto à coleta dos dados, recorremos a 

múltiplos procedimentos, razão por que as três etapas do estudo se processaram 

de forma contínua, articulada e interdependente, conforme detalhamos a seguir. 
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4.3 Procedimentos e instrumentos utilizados 
 

4.3.1. Descrição do campo 

 

A descrição do campo resultou de um estudo exploratório com a finalidade 

de identificarmos o perfil dos cursos de Licenciatura em Matemática no estado de 

Pernambuco. Realizamos o levantamento das instituições de Ensino Superior que 

ofereciam o aludido curso no Estado, e lançamos mão dos respectivos dados 

estatísticos a fim de traçar o perfil dos docentes. 

 
4.3.2. Análise documental  

 

Na análise documental, examinamos os documentos e registros em que os 

discursos, comportamentos e práticas são institucionalizados, os quais contribuem 

tanto para a manutenção quanto para a transformação das representações 

(ALMEIDA, s/d). Nessa perspectiva, analisamos o projeto do curso de Licenciatura 

em Matemática das seis instituições em estudo: análise  necessária, porque as 

propostas de formação apresentam como a instituição formadora tem contribuído 

para o movimento histórico de transformação do referido curso. Assim, 

consideramos os projetos neste estudo, como fonte de informações, porquanto 

evidenciam concepções, caracterizações, princípios, bem como o pensar e o fazer 

na formação de professores. 

A tal análise procedemos em duas frentes. A primeira, por meio da 

comparação entre os projetos do curso e da adequação destes aos documentos 

oficiais emanados do MEC, as Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Licenciatura em Matemática, referendadas nos Pareceres CNE/CP nº 09/2001, 

CNE/CP nº 28/2001  e CNE/CES nº 1.302/2001, e as Resoluções CNE/CP 1/2002, 

CNE/CP 2/2002 e CNE/CES 3/2003. Isso possibilitou examinar como as 

representações sociais engendram atitudes e comportamentos baseados em 

saberes, em informações que circulam acerca de seus objetos. Trata-se de se 

colocar no ponto de encontro entre as produções e imagens individuais e as 

normas e valores sociais. A segunda frente, a partir das discussões dos sujeitos, 

tendo por referência as falas nas entrevistas, considerando-se o espaço de 
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formação um campo de embates e negociações entre uma proposta e a prática 

que os sujeitos que a compõem realizam.   

 
4.3.3. Associação livre de palavras 

 

Para identificar o campo semântico das representações sociais sobre a 

formação do professor de Matemática, utilizamos a técnica de associação livre de 

palavras. Segundo Machado, “é um tipo de investigação aberta que se estrutura a 

partir da evocação de respostas dadas com base em um estímulo indutor, o que 

permite colocar, em evidência, os universos semânticos relacionados a 

determinado conteúdo” (MACHADO, 2003, p. 133). As informações obtidas por 

meio da associação livre são de natureza qualitativa, em função do conteúdo das 

respostas associadas, assim como quantitativa, revelada na freqüência de 

respostas semelhantes e diferentes que servem para o processamento estatístico, 

possibilitando interpretações mais amplas e precisas sobre o objeto. 

Abric (1994) considera a associação livre um instrumento privilegiado para 

se apreender o conteúdo das representações sociais. Ele acrescenta, ainda, que 

tal estratégia metodológica “permite a atualização de elementos implícitos ou 

latentes que seriam perdidos ou mascarados nas produções discursivas” (ABRIC, 

2003, p. 63). Trata-se, portanto, de um instrumento que se caracteriza pela 

capacidade de obter informações em níveis mais profundos e faz o indivíduo 

mergulhar no nível de consciência e ultrapassá-lo. Essa técnica –  proposta por 

Jung com objetivos clínicos de diagnosticar transtornos mentais em investigações 

psicanalíticas – foi apropriada e adaptada pelas RS. Comparada aos métodos 

interrogativos, a associação livre de palavras apresenta a vantagem de não 

submeter o sujeito às regras de enunciação verbal do discurso, muitas vezes 

racionalizado. E ainda: pode favorecer a obtenção de material mais espontâneo. 

Talvez, por isso, tenha sido utilizada com tanta freqüência em pesquisas no campo 

das representações sociais. No campo educacional, ela tem tido bastante 

aceitação por diversos autores: Maia (1997), Silva (2002), Machado (2003), Cruz 

(2006), Almeida (2007), entre outros. 

A aplicação do mencionado instrumento consiste em pedir ao sujeito que, a 

partir de uma expressão ou palavra-estímulo, ele escreva uma série de palavras 

que lhe venham à mente.  
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O questionário de associação livre utilizado nesta pesquisa foi elaborado 

com base nos resultados de um estudo piloto que realizamos no início da 

pesquisa. Na ocasião, investigávamos a adequação da expressão indutora. Então, 

com o objetivo de verificar qual expressão indutora seria mais adequada para 

utilização na pesquisa definitiva, realizamos, em duas instituições que ofereciam 

curso de Licenciatura em Matemática –  uma pública municipal e outra particular –, 

um estudo piloto. Nele, os sujeitos tinham as mesmas características das dos 

participantes da pesquisa definitiva e totalizaram 24 professores e 36 alunos das 

duas instituições.  

No levantamento inicial, utilizamos dois questionários diferenciados pela 

palavra-estímulo, uma vez que pretendíamos definir aquela mais pertinente para 

analisar as representações sociais sobre a formação do professor de Matemática. 

Nossas dúvidas em relação à expressão indutora surgiram quando, ao 

apresentarmos aos alunos do Mestrado em Educação, da UFPE, na disciplina  

Pesquisa  em Formação de Professores e Prática Pedagógica, o questionário com 

a expressão-estímulo ensino da matemática, alguns deles alertaram para o fato 

de que o questionário ora se reportava ao professor, ora ao conteúdo da disciplina. 

Então, para reduzir o problema e estabelecer qual expressão se adequaria melhor 

à nossa necessidade, optamos, no estudo piloto, por dois questionários: 

Questionário 1 – Escreva 6 palavras em que a  expressão ensino da matemática  

faz você pensar; 

Questionário 2 – Escreva 6 palavras em que a  expressão formação do professor 
de Matemática faz você pensar. 

De acordo com os dados analisados, constatamos que a expressão indutora  

adequada para a pesquisa propriamente dita seria formação do professor de 
Matemática, uma vez que poderia haver influência da disciplina na representação 

da formação (quando o sujeito respondia apenas ao questionário com o estímulo 

ensino da matemática, elevava-se o percentual de conteúdos matemáticos). No 

entanto, esse percentual caía consideravelmente, quando o estímulo era formação 
do professor de Matemática. Eis a razão pela qual optamos pelo questionário de 

associação livre com o estímulo indutor formação do professor de Matemática, 

porquanto vislumbramos, nos resultados do estudo piloto, conteúdos possíveis 

para análise das representações sociais da formação. E, ainda, segundo Sá (1996, 
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p. 115), “o termo indutor é normalmente, o próprio rótulo verbal que designa o 

objeto da representação”. 

Para coletar os dados da associação livre, utilizamos dois questionários –  

um para os alunos e outro para os professores (Apêndices A e B) – constituídos 

por três partes: a primeira, com dados de identificação dos sujeitos; a segunda, 

com a associação de palavras;  a  terceira, a indicação da palavra mais importante.  

Os questionários para alunos e professores se diferenciavam apenas na 

primeira parte, ou seja, nos dados de identificação do sujeito. Assim, 

estabelecemos para os professores as seguintes variáveis: idade, sexo, formação 

acadêmica, qualificação profissional em curso de pós-graduação, tempo de 

exercício profissional, disciplinas que lecionavam no curso de Licenciatura em 

Matemática; já para os alunos, escolhemos as variáveis idade, sexo, turno em que 

estudavam, se  trabalhavam ou não. 

Antes de aplicar os questionários, entramos em contato com o coordenador 

do curso de cada instituição, a fim de expor-lhes os objetivos da pesquisa e pedir-

lhes autorização para iniciarmos o trabalho. Obtida a autorização, dirigimo-nos às 

salas de aula dos períodos pretendidos, conversamos com os professores que, no 

momento, lecionavam às turmas nas quais aplicaríamos os questionários, 

esclarecendo-lhes o objetivo do nosso trabalho. Em seguida, demos as mesmas 

explicações aos alunos acrescentando que se tratava de um questionário para uma 

pesquisa científica sem nenhum fim avaliativo (isso porque, em geral, eles 

oferecem muita resistência a instrumento de avaliação).   

A aplicação dos questionários aos alunos ocorreu nas próprias instituições, 

em sala de aula, durante uma a duas horas-aula. Quase todos foram receptivos à 

participação na pesquisa; apenas dois ou três, de um total de aproximadamente 

500 sujeitos, se recusaram a responder. 

Quanto aos professores, em duas instituições, o próprio coordenador se 

encarregou de entregar-lhes a eles os questionários, o que facilitou o trabalho de 

coleta. Nas demais, fomos à procura deles auxiliada pelos seus horários fornecidos 

pela secretaria do curso de cada instituição. Vale ressaltar que o trabalho de busca 

dos professores se, deu, principalmente, nas universidades, porque, o sistema de 

créditos dificulta um pouco a organização dessas instituições. Resultado: maior 

investimento de tempo na coleta dos dados, ou seja, o processo de coleta iniciado 

em março de 2007 e só  concluído em setembro do mesmo ano. Alguns 
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professores foram receptivos à participação na pesquisa, outros se recusaram a 

responder, uns se comprometeram a devolver o questionário depois e não o 

fizeram, outros criticaram o instrumento. Convém salientar que as atitudes de 

recusa ocorreram apenas em uma instituição, na Escola de Descartes; nas demais, 

os professores se mostraram interessados com o andamento da pesquisa, 

inclusive alguns participaram das três etapas. 

Responderam aos questionários de associação livre 75 professores que 

lecionam no curso de Licenciatura em Matemática das seis instituições 

pesquisadas, selecionados conforme as respectivas disponibilidades. 

Considerando que hoje, em Pernambuco, aproximadamente 274 professores 

ensinam em curso de Licenciatura em Matemática, nossa amostra representa 

quase 30% desse universo.  

Do grupo de alunos, trabalhamos com 482 participantes selecionados 

conforme o critério “matriculado nos primeiros ou últimos períodos do curso”, 

segundo justificamos anteriormente. Esse número representa 10% do total dos 

alunos das instituições pesquisadas segundo as quais no Estado, em 2007, 

tínhamos matriculados 4.383 alunos. Tal observação é pertinente, pois  

recomenda-se, para associação livre de palavras, construir amostras significativas. 

Segundo Machado (2003) e Albuquerque (2005), amostras pequenas constituem-

se em obstáculo para o mapeamento dos campos semânticos por causa do 

número muito reduzido de associações dos sujeitos. 

Com a técnica de associação livre, buscamos caracterizar os sujeitos, 

identificar o campo semântico construído pelos alunos e professores, como 

também verificar os elementos organizadores desse conteúdo. Ademais, com base 

nas palavras indicadas como a mais importante, obtivemos a primeira aproximação 

dos elementos suscetíveis de fazer parte do núcleo central. A identificação do 

campo semântico foi realizada por meio da análise quantitativa e a categorização 

dos sentidos que emergiram dos dados como resultado da análise qualitativa. 

 A fim de aprofundar a análise dos dados, elaboramos, com base nas 

palavras associadas, categorias que nos permitiriam delinear, de modo mais 

detalhado, o campo semântico das representações sociais dos alunos e 

professores sobre a formação no curso de Licenciatura em Matemática.   

 De acordo com Bardin, 
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A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, 
por reagrupamento segundo gênero (analogia), com os critérios 
previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, que 
reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da 
análise de conteúdo) sob um título genérico, sendo esses 
agrupamentos organizados em razão dos seus caracteres comuns 
(BARDIN 1977, p. 117). 
 

 
 Categorizar, portanto é um processo que implica duas etapas: o inventário, 

que corresponde ao isolamento dos elementos, e a classificação, que implica 

repartir os elementos, buscando organizar as mensagens (BARDIN, 1977). Com a 

categorização, buscou-se apresentar, por condensação, a representação 

simplificada dos dados brutos. Tal processo ocorre de duas maneiras: uma em que 

se estabelece previamente o sistema de categorias e os elementos são repartidos 

à medida que vão sendo encontrados; a outra ocorre quando o sistema de 

categorias não existe previamente, resulta da classificação analógica e progressiva 

dos elementos (BARDIN, 1977). No nosso estudo, optamos por não estabelecer 

previamente as categorias. 

 De início, selecionamos as palavras que nos pareceram mais 

representativas; depois, elaboramos as categorias de acordo com a natureza dos 

conteúdos apreendidos. Assim, obtivemos conteúdos relacionados às dimensões 

cognitiva, pedagógica, socioafetiva e profissional; os não enquadrados em 

nenhuma dessas, incluímo-los na categoria outras. 

Na categoria cognitiva, vêem-se as palavras que fazem parte do conteúdo 

da matemática e os processos requeridos para o desenvolvimento intelectual. Na 

dimensão pedagógica, verificam-se palavras que expressam aspectos referentes 

ao processo de desenvolvimento da prática pedagógica. Na categoria socioafetiva, 

palavras referentes à compreensão do papel social da educação e as relações 

interpessoais estabelecidas em toda atividade que envolve o ser humano. E, por 

fim, na categoria profissional, palavras que expressam o entendimento sobre a 

identidade profissional, a qual, de acordo com Pimenta (2000), se constrói com 

base na significação social da profissão. 

Algumas das mencionadas categorias já receberam referendo em outros 

estudos acerca de representações sociais sobre o papel do professor. Um deles, o 

estudo desenvolvido por Costa e Almeida (2000): aí elas identificaram as 
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representações sociais do bom professor entre professores das séries iniciais do 

Ensino Fundamental, na rede pública de Rondonópolis, Mato Grosso, utilizando a 

técnica de associação livre. Com a expressão indutora bom professor, elas 

identificaram as seguintes categorias: socioafetiva, cognitiva, política e profissional.  

Observe-se que, no nosso trabalho, não identificamos a categoria política, mas, no 

estudo antes referido, a categoria profissional inclui palavras que expressam a 

dimensão pedagógica. Outro estudo que também mostra categorização bem 

próxima à nossa é o de Dotta (2006), que pesquisou sobre o ser professor com um 

grupo de professores do Ensino Médio da rede pública estadual de Palotina, 

Paraná. Essa autora chegou a três categorias: uma relacionada ao ser professor 

como auxiliar no crescimento do aluno; outra em relação à importância da 

aquisição de conhecimento; e, por fim, questões ligadas ao sentimento quanto à 

profissão.  

 Quanto à construção das categorias por nós elaboradas, ocorreu em dois 

momentos. No primeiro, com base na fundamentação teórica, organizamos a 

categorização inicial. A fim de melhor interpretar os resultados obtidos na análise  

(não apenas ver com a lente de quem os produziu), apresentamos essa primeira 

aproximação ao grupo de estudo do qual fazemos parte e, junto com a orientadora 

e demais pesquisadores do grupo, refinamos essa categorização. No segundo 

momento, realizamos um seminário com os representantes do grupo de 

professores que participaram da amostra para validarem os resultados. Esse 

procedimento se constituiu como um recurso metodológico para o refinamento das 

análises e nos possibilitou reduzir a interpretação e a construção dos resultados 

segundo o  olhar solitário do pesquisador.  

O seminário de validação aconteceu depois de terminada toda a coleta dos 

dados, quando, então, apresentamos os resultados de cada etapa vivenciada na 

pesquisa. O convite para o evento estendeu-se a todas as instituições que formam 

professor de Matemática no Estado, inclusive a alunos professores, mas só 

compareceram os professores e os coordenadores participantes da pesquisa. Num 

total de oito sujeitos – convém destacar – apenas três não participaram de todas as 

etapas; os demais participaram de todos os procedimentos de coleta, ou seja, das 

associações livre e dirigida e das entrevistas.   

Queremos ressaltar que o procedimento adotado foi positivo para as 

análises, porquanto os sentidos que atribuíramos a determinados conteúdos foram 
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contestados pelos sujeitos, inclusive, trocados de categoria. Ademais, o acréscimo 

da categoria profissional se deu no momento do seminário. 

Com os dados obtidos das respostas dos alunos e dos professores nos 

questionários de associação livre, sistematizamos os levantamentos das palavras 

associadas à expressão indutora. Desse levantamento geral, obtivemos 3.336 

palavras associadas, das quais 191 diferentes. Em seguida, organizamos o 

segundo levantamento: a) das palavras associadas pelos alunos – obtivemos 

2.892 palavras, das quais 166 diferentes – e b) das palavras evocadas pelos 

professores – obtivemos 444 palavras, das quais 113 diferentes.  

Em seguida, organizamos os campos semânticos de acordo com a 

freqüência de evocação. Elegemos como mais significativas aquelas palavras com 

freqüência igual ou superior ao resultado da média aritmética9 de todas as 

freqüências. A definição desse ponto de corte é procedimento comum para se  

agruparem palavras em campo semântico, uma vez que o quociente de evocação 

é tomado como ponto de partida para se formarem os agrupamentos. 

Assim, obtivemos a média aritmética das freqüências10 do levantamento 

geral igual a 15, a dos alunos igual a 15 e a  dos professores igual a 5. Mostramos, 

no quadro 3 a seguir, todas as palavras associadas que obtiveram freqüência igual 

ou superior a freqüência média distribuídas em categorias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

9 A média aritmética é a mais utilizada no nosso dia-a-dia. É obtida, dividindo-se a soma das 
observações pelo número delas. É um quociente geralmente representado pela letra M ou pelo 
símbolo . Se tivermos uma série de N valores de uma variável x, a média aritmética simples será 
determinada pela expressão: 

. 
 
10 Encontram-se no Anexo 1 as justificativas estatísticas para o estabelecimento da  média aritmética 
das freqüências como critério na determinação do ponto de corte das palavras para a organização 
dos campos semânticos.  
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Quadro 3 – Palavras associadas à formação do professor de matemática 
distribuídas em categorias alunos/professor 

Categorias formadas com base nos resultados da associação livre com freqüência 15 
Pedagógica Cognitiva Socioafetiva Profissional 
Competência Conteúdo Dedicação Trabalho 

Pesquisa Raciocínio Motivação Profissão 

Didática Lógica Responsabilidade Capacitação 

Educação Cálculo Prazer Realização 

Saber Análise Superação Escola 

Interação Matemática Empenho Vocação 

Ensino Objetividade Amor Respeito 

Aprendizagem Números Paciência Futuro 

Disciplina Dificuldade Perseverança Formação 

Estudo Conhecimento Ética Atualização 

Transmissão Criatividade Desafio Identidade 

Organização Compreensão Segurança Experiência 

Metodologia Capacidade Compromisso Desenvolvimento 

Planejamento Inteligência Coragem Sucesso 

Dinâmica Conteúdos 
matemáticos 

Luta Desempenho 

Contextualização  Poder da matemática  

Problematização    

 
 
4.3.4. Associação dirigida de palavras 

 
Na segunda fase desta etapa da pesquisa, buscamos precisar a 

organização da estrutura interna das representações dos alunos e professores, 

sobre a formação do professor de Matemática, mediante a detecção do grau de 

conexidade dos diversos elementos dessa representação. Para tanto, utilizamos o 

método de associação dirigida. 

Quanto à associação dirigida, segundo Sá (1996), a pesquisa das 

representações sociais tem-se caracterizado, desde o começo, pela utilização 

bastante criativa de métodos e pelo desenvolvimento contínuo de novas técnicas, 

tanto no que se refere à coleta quanto ao tratamento dos dados. Nesse sentido, 

estamos desenvolvendo um procedimento metodológico – que denominamos 

associação dirigida – para complementar os estudos na elucidação do núcleo 

central.   

Segundo Abric (1994), um procedimento metodológico que permite reduzir a 

parte de interpretação ou da elaboração da significação do próprio pesquisador é 
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solicitar ao sujeito que, a partir da própria produção, analise e compare os dados 

obtidos numa primeira etapa do estudo – no nosso caso, a associação livre. Tal 

procedimento torna, portanto, a análise dos resultados  mais pertinente. 

A associação dirigida de palavras consiste em pedir ao sujeito, mediante um 

conjunto de palavras produzidas por ele mesmo na associação livre, que selecione 

aquelas que mais se aproximem do objeto em estudo, sem determinar a 

quantidade de palavras que devem ser associadas. Quando uma palavra é 

escolhida diversas vezes, isso possibilita o levantamento dos termos associados 

aos elementos da representação que podem ser seus organizadores (ABRIC, 

1994). 

A grande quantidade de ligações, ou conexões, que dado elemento mantém 

com outros da representação, freqüentemente, tem sido tomada como indicativo de 

sua provável participação no núcleo central. O levantamento das referidadas 

ligações constitui instrumento importante nos estudos de representações sociais, 

assim como contribui para a produção empírica sistemática para o 

desenvolvimento da teoria do núcleo central (MOLINER, 1994). 

Com base nas associações produzidas nos questionários de associação 

livre, obtivemos o primeiro recorte das palavras necessárias para a realização da 

associação dirigida. Assim, segue, no quadro 4, o levantamento das palavras 

associadas com freqüência igual ou superior à freqüência média nos respectivos 

campos semânticos. 
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Quadro 4 – Palavras associadas por alunos e professores com 
freqüência igual ou superior à freqüência média 

 
Palavras 
associadas 

Fr 
G 

Fr. 
A 

Fr. 
P 

Palavras 
associadas 

Fr  
G 

Fr 
A  

Fr 
P 

Dedicação 200 188 12 Prática  29 21 8 
Conhecimento 110 94 16 Identidade 29 26 3 
Responsabilidade  105 97 8 Pesquisa 29 21 8 
Raciocínio 101 86 15 Formação 27 19 8 
Educação 98 81 17 Ética 25 17 8 
Amor 95 88 7 Conteúdos 

matemáticos 
25 21 4 

Aprendizagem 87 73 14 Coragem 25 25 0 
Compromisso 83 74 9 Vocação 25 24 1 
Lógica 82 62 20 Inteligência 24 24 0 
Perseverança 78 76 2 Segurança 24 24 0 
Ensino 77 64 13 Experiência 24 22 2 
Paciência 70 66 4 Dinâmica 24 22 2 
Cálculo 67 63 4 Transmissão 23 13 10 
Empenho 65 65 0 Planejamento 21 18 3 
Compreensão 63 59 4 Futuro 20 19 1 
Didática 59 42 17 Objetividade 20 20 0 
Capacitação 51 44 7 Respeito 20 20 0 
Trabalho 50 46 4 Organização 19 18 1 
Profissão 50 45 5 Aluno 19 17 2 
Motivação 50 47 3 Criatividade 19 15 4 
Estudo 47 44 3 Metodologia 19 12 7 
Desafio 45 44 1 Números 18 18 0 
Dificuldade 43 41 2 Superação 18 18 0 
Capacidade 42 42 0 Desenvolvimento 17 13 4 
Disciplina 40 43 2 Interação 17 15 2 
Competência 40 29 11 Poder da 

matemática 
17 17 0 

Realização 39 39 0 Desempenho 16 16 0 
Matemática 35 20 15 Sucesso 16 16 0 
Conteúdo 33 18 15 Contextualização 15 9 6 
Saber 31 28 3 Luta 15 15 0 
Prazer 30 30 0     

 

 

A partir dos levantamentos realizados na associação livre, na qual 

estabelecemos os campos semânticos professor-aluno, alunos e o dos 

professores (Apêndices E, F e I), estabelecemos, como critério para a escolha 

das palavras que participariam da associação dirigida, a freqüência igual ou 

superior à freqüência média nos três campos semânticos. Veja-se, por exemplo, 

a palavra dificuldade: freqüência 43 no levantamento geral e 41 no dos alunos; no 

entanto, freqüência 2 no campo dos professores, ou seja, está abaixo da 

freqüência média desse campo. Logo, ela não poderia participar da associação 
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dirigida. Estabelecido tal critério, elaboramos a lista de palavras constantes no  

quadro 5, logo a seguir: 
 

Quadro 5 – Palavras selecionadas para a associação dirigida 
 

Dedicação Profissão 
Conhecimento Lógica 
Responsabilidade Ética 
Educação Capacitação 
Raciocínio Prática 
Aprendizagem Pesquisa 
Amor Formação 
Compromisso Matemática 
Ensino Conteúdo 
Didática Competência 

 

Selecionadas as palavras, elaboramos o questionário de associação 

dirigida. Assim como na associação livre, utilizamos dois questionários: um para 

os alunos e outro para os professores (apêndices C e D) constituídos por duas 

partes – na primeira, os dados de identificação dos sujeitos; na segunda, a 

associação dirigida. Ambos se diferenciaram só na primeira parte, ou seja, nos 

dados de identificação do sujeito, inclusive com as mesmas variáveis usadas no 

questionário de associação livre. 

O procedimento para aplicação dessa técnica foi o seguinte: apresentamos 

o questionário com a lista de termos relacionados;  solicitamos aos sujeitos que, 

a partir daquela lista, indicassem as palavras que melhor definiam a formação 
do professor de Matemática (cada sujeito poderia marcar o número de palavras 

que considerasse necessário); depois, dentre as que eles associaram, 

indicassem a mais importante. Participaram desta segunda fase os mesmos 

professores e alunos participantes da primeira. No momento da coleta, 

justificávamos-lhes que a lista resultara dos dados obtidos na associação livre 

anteriormente feita por eles.  

Antes de aplicar os questionários da associação dirigida, uma vez que já 

havíamos estabelecido contato com o coordenador e professores, informamos 

aos sujeitos que aplicaríamos os questionários da segunda fase para a coleta dos 

dados. Então, dirigimo-nos às salas de aula dos períodos pretendidos. 

Explicamos aos alunos e aos professores que, no momento, trazíamos um 

segundo instrumento, isto é, novo questionário  elaborado com base na seleção 
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de palavras mais associadas por todos os sujeitos participantes do primeiro 

momento. Se, por ventura, as palavras por eles associadas no primeiro momento 

não estivessem ali contempladas, isso teria ocorrido, porque as selecionáramos 

segundo critérios preestabelecidos e fora o resultado das seis instituições 

participantes da pesquisa. 

A aplicação dos questionários aos alunos ocorreu da mesma forma que a 

dos de associação livre, ou seja, nas próprias instituições, em sala de aula, 

durante uma a duas horas-aula. Eles também foram receptivos à participação 

nesta etapa da pesquisa, apenas dois ou três, dentre 350 sujeitos, se recusaram 

a responder ao questionário. 

Com os professores, o procedimento foi igual ao da primeira fase; alguns, 

agora, responderam a dois questionários, porque – como já explicamos –, em 

algumas instituições, encontrá-los e fazê-los participar foi mais trabalhoso; daí a 

necessidade de elaborarmos o questionário de associação dirigida e só aplicá-lo 

no segundo semestre. Então, solicitamos, no momento da coleta, que 

respondessem aos dois questionários, primeiro o da associação livre,  depois o 

da associação dirigida. Esse procedimento foi bastante interessante, porque, 

para responder ao questionário da associação livre, alguns demoravam em torno 

de 15 minutos; mas, assim que entregávamos o questionário de associação 

dirigida, perguntavam por que não havíamos entregue antes. Cinco sujeitos, 

inclusive, retornavam ao que tinham escrito na associação livre a fim de verificar 

se aquilo estava contemplado na associação dirigida, daí marcavam as palavras  

relacionadas na associação livre. 

Participaram da segunda fase da pesquisa 70 professores que lecionavam 

no curso de Licenciatura em Matemática das seis instituições pesquisadas 369 

alunos. Estabelecemos como critério serem os mesmos sujeitos participantes da 

primeira fase, ou seja, da associação livre. Logo, também o número de sujeitos 

da amostra representou um percentual de quase 10% do total da população dos 

alunos e 40% do total da população dos professores. 

Mediante a técnica de associação dirigida, pretendemos identificar as 

estruturas internas das representações construídas por alunos e professores, e 

ainda verificar como tais estruturas se organizam em torno do núcleo central. 

A análise consistiu em se verificarem, dentre as palavras apresentadas, 

quais mostravam o mesmo índice de freqüência nas associações livre e dirigida, 
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uma vez que tais procedimentos são complementares entre si. Desse segundo 

levantamento, consideramos os termos mais significativos aqueles que 

mostraram freqüência constante nas duas associações, provavelmente sejam os 

que fazem parte do núcleo central, pois se caracterizam pela estabilidade. 

 
4.3.5. Entrevistas 

 

Visamos, por meio das entrevistas, a aprofundar os dados coletados nas 

etapas anteriores e a precisar os sentidos que emergiram das representações. A 

entrevista foi relevante, pois constituiu um momento de organização de idéias e 

de construção de sentidos e significados em relação ao objeto estudado. 

Quanto à coleta de dados mediante entrevistas, Sá (1998) aponta para a 

grande difusão da noção de que o material discursivo do qual se queira extrair as 

representações deveria ser produzido pelos sujeitos. Corroborando esse 

pressuposto, Minayo (1994) considera que as entrevistas são instrumentos 

produtivos de discurso; por meio delas, apreendem-se idéias, crenças, opiniões, 

maneiras de representar o mundo, maneiras de nele atuar.  

 
 
[...] a fala é reveladora de condições estruturais, de sistemas de 
valores, normas e símbolos – sendo ela mesma um deles – e ao 
mesmo tempo tem a magia de transmitir, através de um porta voz, 
as representações de grupos determinados, em condições 
históricas, sócio-econômicas e culturais específicas (MINAYO, 
1994, p.109). 
 

 
 Pela linguagem, as representações tomam forma no dinamismo de 

nomeação e atribuição de sentidos o qual implica o indivíduo todo. Nesse 

dinamismo, ele é recriado pela própria relação com o mundo, integrando, na 

complexidade de facetas de seu processo identitário, a riqueza das relações 

grupais e intergrupais.  

Ludke e André (1986) atribuem à entrevista como técnica de coleta de 

dados, especialmente na pesquisa educacional, grande importância em razão do 

seu caráter de interação. Essa relação de interação gera uma atmosfera de 

influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. De acordo com as 

mesmas autoras, isso ocorre, em especial, nas entrevistas não totalmente 
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estruturadas, como a aqui apresentada, pois não se impõe ordem rígida de 

questões; desse modo, o entrevistado discorre sobre o tema com base nas 

informações que detém. 

Assim, optamos pela entrevista semi-estruturada, porque – acreditamos – 

ela possibilita a interação que viabiliza focalizar as questões pertinentes ao objeto 

do estudo na perspectiva de cada participante e, ao mesmo tempo, garantir a 

direção do processo para obtenção das informações necessárias. 

As mesmas autoras chamam a atenção também para os cuidados 

necessários a qualquer tipo de entrevista, pois ela envolve o respeito ao 

entrevistado – desde a observância do local e do horário marcado até o respeito 

pelo universo próprio de quem fornece as informações. Por tal razão, a fim de 

realizar as entrevistas, combinamos local e horário com antecedência e de 

acordo com as necessidades e possibilidades de cada participante. Solicitamos, 

inclusive, que os entrevistados autorizassem a gravação. Ficou acordado, ainda, 

o seguinte: depois de transcritas as falas, o participante teria acesso ao material  

a fim de revê-lo e até propor mudanças por ele consideradas necessárias. Após 

análise do material transcrito feita pelo sujeito, solicitamos que ele assinasse o 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

Na condução das entrevistas, iniciamos com um curto período de 

aquecimento e, posteriormente, solicitamos do entrevistado discorrer sobre seu 

percurso acadêmico e profissional. Ao mesmo tempo, encaminhamo-las  com 

base em questões desencadeadoras, mas com o cuidado de esclarecer o 

contexto da pergunta. 

Para os coordenadores e professores do curso, as questões 

desencadeadoras foram: 

 

a) Como você vê, de maneira geral, a formação do professor de 

Matemática? 

b) Como considera essa formação na instituição em que você trabalha? 

Para os alunos do curso, as questões desencadeadoras foram: 

a) Como você vê, de maneira geral, a formação do professor de 

Matemática? 

   b) Você considera que está sendo preparado para ser um bom professor 

de Matemática? 
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   c) O que você acha que precisa melhorar no curso em que está 

estudando? 

 

Os participantes receberam a transcrição das entrevistas pelo meio 

combinado no momento da coleta: uns optaram pelo e-mail; outros preferiram o 

material impresso. No entanto, não recebemos retorno dos que optaram pelo e-

mail. Isso nos impôs outro processo de busca dos sujeitos para  eles receberem 

o material impresso, analisarem-no e assinarem o termo de consentimento. De 

qualquer forma, tal momento foi positivo, porque alguns sujeitos solicitaram 

modificação de alguns trechos transcritos. Só então realizamos o tratamento os 

dados.  

Vale salientar que não conseguimos encontrar alguns sujeitos 

entrevistados para esse procedimento (na maioria, alunos e sete professores), 

porque estavam viajando ou não mais trabalhavam na instituição. Resolvemos, 

então, não fazer o tratamento desses dados, apesar da autorização no primeiro 

momento da entrevista.   

Por ser a análise de conteúdo  instrumento de análise das comunicações, 

este se mostra o mais indicado para a análise das representações sociais, 

porquanto viabiliza o desvelamento do sentido imerso no discurso, razão por que 

lançamos mão dessa técnica. Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo 

precisa ser adequada ao domínio e aos objetivos propostos, deve “ser 

reinventada a cada momento” (BARDIN, 1977, p. 31). Isso não quer dizer 

improvisação das técnicas, mas, sim, a adequação delas no sentido de adaptá-

las a cada situação. Ainda, segundo Moraes (1999), trata-se de um procedimento 

de pesquisa para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de texto. 

Conduzindo a decisões sistemáticas, qualitativas e quantitativas, ela ajuda a 

reinterpretar as mensagens e a atingir a compreensão de seus significados em 

nível  além da leitura comum. 

Assim, como a análise de conteúdo pode ser aplicada a muitos materiais, 

permite abordar grande diversidade de objetos de investigação: atitudes, valores, 

representações etc. Em sua evolução, na busca para atingir os significados 

explícitos e implícitos no material qualitativo, várias técnicas de análise de 

conteúdo têm sido desenvolvidas, como, por exemplo: análise categorial, análise 

de avaliação, análise de enunciação, análise de expressão, análise do discurso 
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etc. Nesta pesquisa, utilizamos a análise categorial/temática como fundamento, a 

qual funciona nas operações de desmembramento do texto em unidades, ou 

seja, em categorias segundo reagrupamentos semelhantes.  

A categorização, conforme Bardin, “é uma operação de classificação de 

elementos constituídos de um conjunto, por diferenciação e seguidamente, por 

reagrupamento, segundo gênero, com os critérios previamente definidos” (1977, 

p. 177). Os critérios podem ser: 

 
Semântico – todos os termos que tenham os mesmos significados 
são agrupados em uma só categoria; sintático – os verbos e os 
adjetivos; léxico – classificação das palavras segundo o seu 
sentido, com emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos 
próximos; expressivo por exemplo categorias que classificam as 
diversas perturbações da linguagem (BARDIN, 1977, p. 118). 
 

 
Nesse sentido, agrupamos os elementos, idéias e expressões em torno de 

um conceito que abrangesse tudo. Como orienta Bardin (1977), trata-se de um 

processo de classificação de elementos que pertençam a um grupo por 

diferenciação e, posteriormente, por reagrupamento, segundo semelhança ou 

analogias. Tais elementos, no caso do presente estudo, definimo-los durante o 

processo da associação livre. Quanto ao critério, utilizamos o semântico, ou seja, 

categorias de natureza temática. 

No processo de preparação das entrevistas, procedemos à leitura 

exploratória e sistemática de cada protocolo, destacando, numa coluna ao lado 

das verbalizações, os aspectos relevantes e pertinentes ao objeto de estudo, a 

fim de realizarmos recortes sobre as informações pertinentes a serem analisadas.  

A partir desse procedimento, pudemos iniciar o processo de codificação, 

em que analisamos os dados com base na relação entre as palavras presentes 

no discurso dos sujeitos para a construção das classes, as quais foram 

transformadas em unidades que permitiram a descrição de suas características 

pertinentes e constitutivas. Trabalhamos com o tema como unidade de análise. 

Na concepção de Bardin (1977), entende-se o tema como unidade de 

significação que emerge de um texto analisado segundo certos critérios relativos 

ao problema de pesquisa e a pressupostos teóricos. É muito usado como 

unidade de registro para o estudo das representações, opiniões, atitudes, valores 
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etc. Assim, na etapa conhecida como análise temática, buscamos identificar 

núcleos de sentido. 

Delimitada as unidades, procedemos à codificação das verbalizações e, 

posteriormente, à categorização dos dados que emergiram em cada unidade de 

análise.  

Concluída a definição das categorias, iniciamos a etapa posterior do 

processo de análise de conteúdo: o tratamento dos dados. Após a leitura das 

entrevistas, realizamos a nomeação e a construção de quadros de leituras de 

acordo com o grupo de entrevistas que íamos analisando. Nos quadros de 

análises das entrevistas, estão retratadas as categorias, a descrição das 

categorias, o recorte das verbalizações e a identificação dos sujeitos. Definidas 

as categorias e identificado o material constituinte de cada uma delas, foi-nos 

possível escrever o capítulo dos resultados. Para cada uma das unidades de 

análise e suas respectivas categorias, produzimos um texto descritivo do 

conjunto de significados decorrentes da análise dos dados, utilizando-se citações 

diretas dos dados originais. Após descrição de cada unidade apresentamos a 

inferência nomeada nos resultados como reflexões decorrentes da análise. 

 
4.3.6. Recurso complementar: diário de campo 

 

Um recurso complementar utilizado na coleta foi o diário de campo, no 

qual registramos as observações e as impressões percebidas no momento da 

inserção no campo. Esse instrumento foi importante, pois nos possibilitou 

registrar situações, dados e fatos que marcaram as diversas fases da coleta no 

campo empírico. Os dados, apreendemo-los nas diversas formas de 

comunicação: cartazes, avisos e outros meios de comunicação das próprias 

instituições; jornais e revistas entre os meios de comunicação social; enfim, falas 

e ações dos sujeitos percebidas nas diversas situações durante o percurso da 

pesquisa. 

Assim, registramos situações, dados, fatos que nos chamaram a atenção 

durante a aplicação dos questionários, nas visitas às instituições, na realização 

das entrevistas e nos seminários de validação, como também no seminário de 

participamos sobre a Licenciatura em Matemática promovido pela SBEM 

estadual. 
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De acordo com Bardin (1977), “a descrição é a primeira etapa da análise e 

a interpretação a última etapa, a inferência é um procedimento intermediário que 

permite a passagem entre uma e outra” (BARDIN, 1977, p. 39). Do próximo 

capítulo em diante, apresentaremos a descrição dos dados e as reflexões 

decorrentes da análise dos resultados.  

Para  melhor visualização, apresentamos o desenho da pesquisa no 

quadro 6 a seguir. 
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Quadro 6 – Plano Geral da Pesquisa 
 

ETAPAS PROCEDIMENTOS OBJETIVOS 
 COLETA ANÁLISE  
1ª Etapa 
 
Descrição do 
campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levantamento das 
instituições de Ensino 
Superior que oferecem 
curso de Licenciatura 
em Matemática em 
Pernambuco. 
   
Levantamento dos 
resultados do ENC no 
período de 2000 a 
2003 e do ENADE 
2005 das instituições. 
 
Levantamento dos 
projetos dos cursos de 
Licenciatura em 
Matemática 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Análise 
documental 

Identificar as instituições que 
formam o professor de Matemática 
no estado de Pernambuco. 
 
 
 
Descrever o desempenho dos 
cursos que formam o professor de 
Matemática no Estado com base 
nas avaliações institucionais 
externas. 
 
Identificar as instituições do Estado 
que atualizaram os projetos dos 
cursos de acordo com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais. 
 
Analisar os projetos dos cursos 
para compreender  os registros em 
que os discursos, comportamentos 
e práticas são institucionalizados. 
 
Analisar as influências do contexto 
institucional nas RS sobre a 
formação do professor de 
Matemática. 

2ª Etapa 
 
1ª Fase 
 
 
 
 
2ª Fase 

 
Questionário de 
associação livre de 
palavras 
 
 
 
Questionário de 
associação  dirigida de 
palavras 

 
Análise das 
freqüências das 
palavras 
 
 
 
Análise das 
palavras mais 
associadas ao 
objeto 

 
Identificar o campo semântico das 
RS dos alunos e professores sobre 
a formação do professor de 
Matemática. 
 
Identificar as estruturas que 
organizam as RS sobre a formação 
do professor de Matemática. 

3ª Etapa Entrevistas semi-
estruturadas 

Análise de 
conteúdo  
(BARDIN, 1977) 

Analisar os sentidos construídos 
pelos professores e alunos sobre a 
formação do professor de 
Matemática 
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5 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO 
_______________________________________________ 

 

O mundo é infinito e encerra em si, infinitas 
possibilidades de interpretações.          

Nitzsche 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados encontrados com base nos 

dados quantitativos e delineamos o perfil do curso e dos docentes que fazem a 

formação do professor de Matemática no estado de Pernambuco. Nossa 

perspectiva é analisar as influências do contexto institucional nas representações 

sociais sobre a formação do professor de Matemática, pois, segundo Spink (1995), 

as representações são essencialmente fenômenos sociais que, mesmo acessadas 

a partir do seu conteúdo cognitivo, têm de ser entendidos no seu contexto de 

produção. 

 

5.1 O curso de Licenciatura em Matemática no estado de Pernambuco 
 

Com o objetivo de identificar o perfil do curso de Licenciatura em Matemática, 

pesquisamos no site do INEP as instituições em Pernambuco que ofereciam esse 

curso. Das 93 instituições de Ensino Superior públicas e privadas, reconhecidas 

pelo MEC, apenas 19 o ofereciam no ano de 2007. 

Vale ressaltar que, até o ano de 2006, ele era oferecido em 16 instituições, 

porque o dos CEFET de Recife e Pesqueira assim como da autarquia de Salgueiro 

só foi autorizado a funcionar a partir de 2007. Essa ressalva se coloca, porquanto as 

análises das matrizes e os resultados do ENC e ENADE só contemplam as 16 

instituições historicamente formadoras do professor de Matemática no Estado. No 

quadro (7) a seguir, apresentamos as 19 instituições com as respectivas 

dependências administrativas: 
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Quadro 7 – Instituições do estado de Pernambuco que oferecem o curso de  
Licenciatura em Matemática por dependência administrativa – 2007 

 
Instituição Federal Estadual Municipal Particular 

Centro de Ensino Superior de Arcoverde – CESA   X  

Centro de Ens. Sup. do Vale de São Francisco – 
CESVASF 

  X  

Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central 
– Salgueiro 

  X  

Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul 
– FAMASUL 

  X  

Faculdade de Form. De Prof de Afogados da 
Ingazeira – FAFOPAI 

  X  

Faculdade de Formação de Professores de Belo 
Jardim – FABEJA 

  X  

Faculdade de Formação de Professores de Goiana 
– FFPG 

  X  

Faculdade de Formação de Professores de Serra 
Talhada – FAFOPST 

  X  

Faculdade Integradas da Vitória de Santo Antão – 
FAINTVISA 

   X 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de 
Igarassu – FACIG 

   X 

União de Escolas Superiores da Funeso – UNESF    X 

Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP    X 

Universidade de Pernambuco – UPE – Faculdade de 
Formação de Professores de Garanhuns 

 X   

Universidade de Pernambuco – UPE – Faculdade de 
Formação de Professores de Nazaré da Mata 

 X   

Universidade de Pernambuco – UPE – Faculdade de 
Formação de Professores de Petrolina 

 X   

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE X    

Universidade Federal Rural de Pernambuco – 
UFRPE 

X    

Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Pernambuco – CEFET – Pesqueira 

X    

Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Pernambuco – CEFET – Recife 

X    

Fonte: MEC/INEP site (www.inep.mec.gov.br) no dia 27/11/2007. 

 

No quadro (7), observamos que a formação do professor de Matemática  

acontece, principalmente, nas faculdades específicas para formação de 

professores.  

Quanto à categoria administrativa, a maioria das instituições fazem parte do 

sistema estadual de Ensino Superior, no total de 11 das 19 existentes; as demais 

integram o sistema federal de Ensino Superior.  
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O sistema federal é formado pelas instituições de Ensino Superior (IES) 

mantidas pela União e as criadas e mantidas pela iniciativa privada. São públicas as 

criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público e, privadas 

as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 

O sistema estadual – pelas autarquias11 municipais e pela Universidade 

Estadual – é o responsável pela interiorização do ensino superior no nosso Estado. 

Segundo Barreyro (2008), a interiorização no Brasil se deu, seguindo-se 

características diferenciadas (pelos setores público e pelo setor privado-municipal). 

Essa autora acrescenta, por exemplo, que, no estado de São Paulo, tal processo se 

deu, predominantemente, no setor privado. Já, em Pernambuco, de acordo com 

nossos dados, o processo foi desenvolvido pelo setor privado-municipal. 

Quanto à organização acadêmica, a maioria das instituições se caracterizam 

como faculdades isoladas. Das quatro universidades observadas no quadro, a 

Universidade de Pernambuco oferece o curso de Licenciatura em Matemática nas 

unidades de formação de professores localizadas no interior do Estado: Nazaré da 

Mata, Garanhuns e Petrolina. Então, podemos inferir que apenas três IES têm 

organização acadêmica de universidade. Na tabela 1, registramos o número de IES 

formadoras de professor de Matemática por categoria administrativa e organização 

acadêmica. 
 

Tabela 1 – Instituições do estado de Pernambuco que oferecem curso de Licenciatura 
em Matemática por dependência administrativa e organização acadêmica – 2007 

 
 Universidade Faculdade Isolada Centro Tecnológico Total 
Pública federal 02  02 04 
Pública estadual  03  03 
Pública municipal  08  08 
Privada 01 03  04 
Total 03 14 02 19 
     Fonte: MEC/INEP site (www.inep.mec.gov.br) no dia 27/11/2007. 

 

 Ainda analisando o quadro 7, podemos observar que existe uma distribuição 

geográfica do referido curso no Estado: no Sertão, Petrolina, Arcoverde, Afogados 

da Ingazeira, Serra Talhada, Belém de São Francisco e, mais recentemente, 
                                                 
11 Nas décadas de 1960 e 1970, foram criadas instituições de Ensino Superior em municípios no 
interior dos Estados. Essas instituições se caracterizavam como fundações educacionais, no dizer de 
Dourado, “cuja finalidade na maioria dos casos era facilitar e garantir a criação de unidades de ensino 
superior privado, com a utilização de prerrogativas desfrutadas pelas instâncias públicas” 
(DOURADO, 2001, p. 180).  Tais fundações educacionais –  apesar de serem municipais, portanto, 
públicas, -  permitem a implantação do ensino pago pela contratação de serviços do setor privado e 
pela cobrança de mensalidades. 
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Pesqueira; no Agreste, Garanhuns e Belo Jardim; na zona da Mata Sul, Vitória de 

Santo Antão; na Mata Centro, Nazaré da Mata; na Mata Norte, Goiana; na região 

metropolitana, Olinda e Igarassu em Recife, as três universidades e o CEFET 

recentemente. 

  Considerando essa realidade, podemos concluir que, em Pernambuco, o 

professor de Matemática é formado em instituições específicas para formação 

docente, as quais não estão centralizadas na região metropolitana. E ainda: a 

interiorização da formação se dá graças às autarquias e à UPE, instituições 

vinculadas ao sistema estadual de Ensino Superior, o qual também responde pelo 

maior número de instituições formadoras de professor de Matemática. 

 Como já informamos, até o ano 2006, em Pernambuco, 16 instituições 

ofereciam Licenciatura em Matemática. No intuito de compreender como tais IES 

estavam respondendo às demandas sociais, fizemos um levantamento do número 

de alunos concluintes do referido curso no período entre 1995 e 2006, conforme 

apresentado na tabela 1.  

 
Tabela 2 – Quantitativo de concluintes dos cursos de Licenciatura em Matemática das 

Instituições de Ensino Superior de Pernambuco no período de 1995 a 2006 
 

Nº  
Instituição 

 
95 

 
96 

 
97 

 
98 

 
99 

Anos 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
Total 

1 FAMASUL 27 20 18 20 24 32 53 63 72 86 58 78 551 
2 FAFOPST 44 35 45 32 36 31 56 67 46 71 81 86 630 
3 FABEJA 40 70 72 74 99 85 78 88 90 86 84 80 946 
4 CESVASF - - - 22 11 09 11 26 23 23 30 42 197 
5 FFPG 16 35 25 37 36 20 31 40 45 41 60 61 447 
6 CESA 25 23 21 59 37 21 34 50 45 62 70 84 531 
7 FAFOPAI 26 37 30 38 37 33 32 30 33 23 52 61 432 
8 FUNESO 70 49 63 69 75 74 89 56 50 53 46 32 726 
9 FACIG - - - - - - - 23 31 24 24 27 129 
10 FAINTIVISA 15 29 32 10 26 11 13 10 10 30 12 21 219 
11 UPE    

Nazaré da 
Mata 

34 34 17 14 19 46 48 39 47 82 63 31 474 

12 UPE    
Garanhuns 

49 13 17 12 17 26 27 27 38 40 49 46 361 

13 UPE    
Petrolina  

30 13 17 10 11 25 20 27 33 45 75 45 351 

14 UFPE 04 02 05 05 11 10 07 16 - 09 23 13 105 
15 UNICAP 11 06 03 04 04 08 07 08 06 - 04 17 78 
16 UFRPE 10 12 21 38 26 52 63 38 53 37 53 48 451 
 TOTAL 401 378 386 444 469 483 569 608 622 712 786 772 6.628 

FONTE: Universidades (UFPE, UFRPE, UPE, UNICAP), IES  2007      
Elaboração: (SILVA, 2007) 
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 Como podemos observar na tabela 2, no período de 1995 a 2006, concluíram 

o curso, no âmbito do estado de Pernambuco, 6.628 professores de Matemática. 

Desse total, 4.797 graduaram-se nas IES do sistema estadual de ensino; 1.698, do 

sistema federal, das quais 1.142 nas instituições privadas e 556 nas universidades 

públicas federais.  

 Embora as universidades disponham de melhor infra-estrutura e número de 

professores com titulação mais alta, a maior parte dos licenciados (4.808) não 

provieram delas, e sim das faculdades isoladas. Daquele total de (6.628 licenciados 

em Matemática), apenas 1.820 foram oriundos das universidades: 105, da 

Universidade Federal de Pernambuco; 451 da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco; 78, da Universidade Católica de Pernambuco; 1.134, da Universidade 

de Pernambuco. Considerando que a UPE oferece o curso aqui estudado nas 

unidades do interior, as quais, conforme já explicamos, se caracterizam como 

faculdades de formação de professores, em 11 anos apenas 634 licenciados em 

Matemática foram formados nas universidades. 

Formaram-se, em média, por ano, 602 novos licenciados em Matemática no 

período de 1995 a 2006. De acordo com Lima (1996), no período de 1992 a 199412, 

a média foi de 369 licenciados por ano. Portanto, houve, quantitativamente, 

aumento considerável de alunos concluintes nos cursos de formação de professores 

de Matemática no Estado.   

 Segundo estudo desenvolvido por Lima (1996), no período de 1992 a 1994, 

em Pernambuco 1.106 alunos licenciaram-se em Matemática – a maior parte (780), 

nas instituições isoladas de Ensino Superior. Do total, apenas 326 foram oriundos 

das universidades e assim distribuídos: 06, da Universidade Federal de 

Pernambuco; 20, da Universidade Federal Rural de Pernambuco; 38, da 

Universidade Católica de Pernambuco e 262, da Universidade de Pernambuco. 

Considerando-se a realidade da UPE, as universidades formaram apenas 64 

professores de Matemática nesse período.  

Portanto, em 14 anos o estado de Pernambuco formou 7.734 professores de 

Matemática, a maioria proveniente das IES vinculadas ao sistema estadual de 

ensino, ou seja, das autarquias e das unidades integrantes dos campi  da UPE. As 

                                                 
12 Ver o levantamento do período de 1992 a 1994 em relação aos cursos de Licenciatura em 
Matemática no Anexo 2. 
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universidades públicas federais formaram apenas 8% do referido total, conforme 

podemos visualizar na tabela 3 abaixo.  
 

Tabela 3 – Concluintes dos cursos de Licenciatura em Matemática 
de 1992 a 2006 em Pernambuco, por dependência administrativa 

 
IES Concluintes % 

Federais 582        
            8.9 % 

Estaduais                1.448         
         18.3 % 

Municipais 4.313  
     55.5% 

Privadas 1.252         
         17.3 %  

Total 7.734     100% 

 

 Apesar desse quantitativo, a falta de professores habilitados na área 

representa uma realidade concreta. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), há no país um deficit de 254 mil 

professores, e a área de Ciências é a mais carente, porque o país não vem 

formando profissionais em número suficiente para preencher as vagas, sobretudo, 

em Química, Física e Matemática. Hoje, na rede estadual, há um deficit de 1.200 

professores qualificados para lecionar Matemática – um dos principais problemas da 

rede.  Tal lacuna, infelizmente, é preenchida por profissionais de outras áreas nem 

sempre dotados dos  requisitos necessários à docência da mencionada disciplina, o 

que representa, sem dúvida, um obstáculo no ensino da Matemática na Educação 

Básica.  

A falta de professores qualificados na disciplina em tela, porém, não se 

restringe a Pernambuco. Em levantamento realizado pela equipe da Revista 

ESCOLA entre as secretarias de educação dos Estados, as redes estaduais 

apontam que, atualmente, sofrem com a falta de profissionais licenciados em 

algumas disciplinas (ver quadro 8). A demanda na rede pública está localizada, 

sobretudo, nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.  De acordo 

com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), a 

tendência é aumentar o deficit de professores. As causas são várias:  

aposentadoria; crescimento natural das redes públicas por causa da política de 

universalização da educação; número insuficiente de novos licenciados. 
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Quadro 8 – Deficit de professores licenciados nas redes estaduais 
 

ÁREAS QUE MAIS PRECISAM DE PROFESSORES NAS REDES ESTADUAIS 
Física 
Química 
Biologia 
Matemática 
Inglês 
Artes 
Educação Física 
Música 

AC, AL, DF, GO, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SC, SE 
AC, DF, GO, MG, MT, PA, PB, PR, PE, PI, RN, RO, RR, SC, SE 
DF, GO, PA, PB, PE, PI, RN, RR, SC 
 
AL, GO, MT, PB, PE, RN, RO, RR 
DF, PA, RN, RO, SE 
GO, PR 
 
GO 
SE 

OBS.: RS e ES informaram que há falta de professores sem  especificar as áreas; AM, 
BA, RJ, SP, TO afirmaram não ter falta de professores; AP, CE e MA não enviaram 
informações. 

Fonte: Revista ESCOLA, setembro de 2004. 

 
 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, só pode 

lecionar nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio o professor 

graduado com Licenciatura plena. Desde que a lei foi implementada, em 1996, 

aumentou a oferta das licenciaturas, mas 6% das vagas oferecidas anualmente 

pelas instituições públicas de ensino e 41% pelas privadas não são preenchidas.  

No estado de Pernambuco, em 2007.1, o número de alunos matriculados nas 

instituições que formam o professor de Matemática foi de 4.383. Fizemos  esse 

levantamento – convém explicar – com o intuito de identificar a população de 

sujeitos da pesquisa, no sentido de definir a amostra para a aplicação dos 

questionários de associação livre. Dos 4.383 alunos matriculados, 3.138 estavam 

vinculados às IES do sistema estadual de ensino e apenas 518, às universidades 

públicas federais. Vale ressaltar que o CEFET só começou a oferecer a referida 

licenciatura no segundo semestre de 2007, por isso seus dados não foram 

disponibilizados. Na tabela 4, observamos o número de alunos matriculados  por 

dependência administrativa. 
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Tabela 4 – Quantidade de alunos matriculados em Pernambuco no  
curso de Licenciatura em Matemática, por dependência administrativa 

 
IES Nº de alunos 

matriculados 
% 

Federais 518 12 % 
Estaduais               986 22 % 
Municipais 2.152  49  % 
Privadas 727 17 % 
Total 4.383 100% 

 

 Verifica-se, na tabela 4, que a formação do professor de Matemática no 

Estado é feita predominantemente pelo sistema estadual. Em 2007.1, 71% dos 

alunos estavam matriculados nas IES que fazem parte desse sistema, talvez porque 

as vagas nas universidades públicas não sejam suficientes para atender à demanda 

e, ao mesmo tempo, as instituições privadas não se motivem a abrir cursos na 

aludida área. De outra parte, a Licenciatura em Matemática tradicionalmente 

apresenta altas taxas de evasão; alguns cursos formam apenas 20% dos alunos 

que ingressam – índice bem abaixo da porcentagem média de estudantes que 

concluem o Ensino Superior, que é de 60% segundo o MEC.  

Observa-se, ainda na tabela 4, que as universidades públicas federais 

respondem por apenas 12% do total de alunos matriculados – dados equivalentes 

ao que ocorre no país, onde as universidades públicas respondem por apenas 8% 

do total dos alunos matriculados no curso de Licenciatura em Matemática em 2006.  

 
5.2 Perfil dos docentes dos cursos de licenciatura em Matemática no estado 
de Pernambuco 
 

Considerando que o professor é a pessoa e uma parte importante da pessoa é 

o professor (NÓVOA, 1995) e que parte significativa das representações construídas 

sobre a formação são geradas com base no formador docente, nesta seção, 

apresentamos quem forma, em Pernambuco o professor de Matemática, bem como 

analisamos o perfil desse profissional. 

 

5.2.1 Gênero 

 Segundo dados das instituições formadoras de professor de Matemática em 

Pernambuco, no ano letivo de 2007, tínhamos 274 docentes que lecionavam nos 
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curso de Licenciatura em Matemática, dos quais 166 do sexo masculino e 108 do 

sexo feminino. As informações desta pesquisa confirmam a presença significativa de 

homens em atuação no Ensino Superior (60%) contra 40% de mulheres. No entanto, 

importa observar que, na análise qualitativa dessa composição, a maioria dos 

docentes femininos lecionam as disciplinas pedagógicas. 

Sobre isso, alguns estudos, como os de Garcia (1994) Pereira (2000), 

apontam que o fenômeno remonta às origens das licenciaturas, quando da criação 

das faculdades de Filosofia em meados do século passado: o corpo docente 

contratado para trabalhar na área – sobretudo Didática e Metodologias de Ensino – 

era majoritariamente composto por mulheres em razão de sua experiência no ensino 

público, com menor capital cultural e escolar que os demais catedráticos, portadores 

de diploma de Ensino Superior especializado. Assim, a questão de gênero, 

representada pelo papel que as mulheres professoras exerceram no início de 

algumas faculdades, se constitui também como um dos pontos que discutiremos 

adiante, em relação à desvalorização dos conhecimentos pedagógicos. 

As investigações desenvolvidas sobre o gênero dos trabalhadores em 

Educação, em geral, apontam para a direção de que se trata de profissão 

predominantemente feminina. Entretanto, a predominância ocorre apenas no Ensino 

Fundamental, sobretudo nos anos iniciais. De acordo com a pesquisa realizada por 

Vieira (2002), nesse nível há menos de 1% de homens; nos anos finais, o percentual 

sobe para 18%; já no Ensino Médio, para 54% contra 46% de mulheres. Pelo 

exposto, percebe-se que, quanto maior o nível de ensino, maior a inserção do 

gênero masculino no campo educacional. O estudo de Gatti (1994) também 

encontrou resultados semelhantes, confirmando a feminização como uma 

característica própria do magistério do Ensino Fundamental.  

 

5.2.2 Faixa etária e experiência profissional 

 

   A articulação de informações referentes à faixa etária e ao tempo de exercício 

na docência abre pistas para discussões acerca da prática em sala de aula do 

professor e da própria visão da profissão, o que, por conseqüência, influencia as 

representações desse professor sobre a própria formação. Assim, os dados aqui 
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mostrados permitem identificar os sujeitos e suas respectivas faixas etárias, o que 

poderá, mais adiante, justificar atitudes e visões a respeito da formação.  

Os dados relativos à faixa etária mostram que a maior parte dos docentes que 

formavam o professor de Matemática em Pernambuco tinha entre 46 e 55 anos 

(38%); acrescentados, ainda, os com idade entre 36 e 45 anos (30%), constata-se 

que 68% dos docentes  tinham acima de 35 anos.  Os mais jovens estavam entre 25 

e 35 anos, mas representavam apenas (11%), como se pode observar na tabela 5: 

Tabela 5 – Faixa etária dos docentes do  

curso de Licenciatura em Matemática 

Idade Total            % 
             
              De 25 a 35 anos 

 
30 

             
           11 

 
    De 36 a 45 anos 

     
    83 

 

             
           30 

              De 46 a 55 anos 
 

   105            38 

    De 56 a 65 anos 
 

    54 
 

           19 

        De 66 a 70 anos 02            02 
Total    274           100 

 

Quanto ao tempo de exercício no magistério, constatamos que a maior parte 

(45%) acumulava entre 10 e 20 anos de experiência no magistério superior; mas 

(47%) não tinham experiência na Educação Básica.  Na análise qualitativa,  

verificamos que a maioria dos docentes (63%) com tal experiência lecionavam as 

disciplinas pedagógicas, o que confirma resultados de outras pesquisas 

apresentadas anteriormente – Passos (2006), Paixão (1994). Na tabela 6, 

descrevemos a distribuição dos professores por tempo de serviço na Educação 

Superior e na Educação Básica. 

Tabela 6 – Distribuição dos professores por tempo de exercício do magistério 

Tempo de magistério Educação superior       
(%) 

Educação Básica    
(%) 

Menos de 5 anos 8% - 
5 a 10 anos 13% - 
11 a 15 anos 20% 7% 
16 a 20 anos 25% 12% 
21 a 25 anos 18% 8% 

Mais de 25 anos 16% 20% 
Não tem experiência - 47% 

Total 100% 100% 
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Podemos constatar que os professores que lecionavam no curso de 

Licenciatura em Matemática eram indivíduos mais experientes, com certa  

estabilidade na profissão e experiência na educação superior, ou seja, constituíam 

um quadro docente estável. De certa forma, essa característica influencia as 

representações sociais sobre a formação.  

 

5.2.3 Formação acadêmica inicial 

 

A análise quantitativa dos dados da formação acadêmica inicial dos 

professores contribui para a compreensão do perfil dos sujeitos desta pesquisa. 

Observamos que a maioria dos docentes (43%) tem o curso de Licenciatura em 

Matemática; junto com os bacharéis em Matemática (12%) e em Engenharia (7%)  

são os responsáveis (62%) pelas disciplinas de conteúdos específicos do curso, 

como se verifica na tabela 7 a seguir.  
 

Tabela 7 – Curso de graduação 

Graduação Total % 
Licenciatura em Matemática 119 43 
Pedagogia 52 19 
Bacharelado em Matemática 33 12 
Engenharia 19 7 
Psicologia 12 5 
Licenciatura em Letras 12 5 
Licenciatura em Biologia 10 4 
Licenciatura em Física 06 2 
Licenciatura em Química  03 1 
Filosofia 02 0,5 
Licenciatura em História 02 0,5 
Licenciatura em Geografia 02 0.5 
Licenciatura em Desenho 01 0,25 
Economia 01 0,25 
Total 274 100 

 

Na análise qualitativa, verificamos que a maioria dos bacharéis em 

Matemática estão nas universidades públicas, assim como os de Engenharia são 

mais presentes nas IES do sistema estadual de Ensino Superior. Vale ressaltar que 

a presença dos docentes das licenciaturas em Biologia, Física e Química se justifica 

pelo fato de que, antes da LDBEN, o curso mantido pelas autarquias de Ciências 

com Habilitação em Matemática. Com a modificação implementada pela legislação, 
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os mencionados cursos passaram a ser Licenciatura em Matemática. Daí, a 

migração daqueles profissionais para o novo curso. 

 
5.2.4 Qualificação profissional 

 

Do conjunto de professores, apenas 2% não têm pós-graduação; a maioria 

(54%) tem especialização lato sensu; uma parte significativa (30%), mestrado e, dos 

274 docentes que ensinam no curso de Matemática, 14% têm doutorado, como 

podemos ver na tabela 8. 
 

Tabela 8 – Qualificação profissional 

Qualificação Total % 
Graduação 07 2 
Especialização 146 54 
Mestrado 82 30 
Doutorado 39 14 
Total 274 100 

 

 Qualificados esses dados, destacamos que a maioria dos docentes  doutores 

estão nas universidades públicas federais; os especialistas  (80%) estão lotados nas 

IES integrantes do sistema estadual, ou seja, instituições localizadas no interior do 

Estado; os mestres, em sua maioria, nas IES e universidade privadas e nas 

unidades da UPE. Vejam-se tais dados na tabela 9 abaixo.  

 

Tabela 9 – Qualificação profissional distribuída por dependência administrativa 

IES Doutorado Mestrado Especialização Graduação 
Federais 32 15 03 - 
Estaduais 02 26 23 06 
Municipais 01 14 96 - 
Privadas 04 27 24 01 
Total 39 82 146 07 

 

 Os dados aqui apresentados permitem primeira aproximação com as 

informações gerais sobre a formação do professor de Matemática no estado de 

Pernambuco. Um estudo sobre a formação não pode deixar de fazer um apanhado 

das informações acerca do perfil dos professores, pois “em um mundo de fluxos 

globais de riqueza, poder e imagens, a busca pela identidade, coletiva ou individual, 
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atribuída ou construída, torna-se a fonte básica de significado social” (CASTELLS, 

2000, p. 23) 

 O perfil aqui mostrado diz respeito a todos docentes que faziam a formação 

do professor de Matemática em Pernambuco e que estavam lecionando o aludido 

curso no ano letivo de 2007. Dessa população, participaram da nossa amostra 75 

sujeitos. O detalhamento do perfil da amostra será apresentado posteriormente, 

quando trataremos do estudo das representações da formação do professor de 

Matemática.  

 

5.3 Formação do professor de Matemática no estado de Pernambuco, na 
perspectiva das avaliações institucionais externas 

 

Na metade da década de 1990, o governo brasileiro iniciou um processo 

gradual de implementação do sistema de avaliação do ensino superior. Iniciado em 

1995 com a Lei 9.131 (BRASIL, 1995), tal processo estabeleceu o Exame Nacional 

de Cursos   (ENC), mais conhecido como Provão, a ser aplicado a todos os 

estudantes concluintes de campos de conhecimento pré-definidos, a fim de se 

garantir que a expansão da oferta de cursos de graduação ocorresse com a 

qualidade necessária. Junto com o Censo da Educação Superior e a Avaliação das 

Condições de Ensino, os três constituíram o Sistema de Avaliação do Ensino 

Superior. No entanto, o Provão tornou-se o centro do sistema e parte da cultura da 

educação superior no Brasil, embora no início tenha sido boicotado por alguns alunos. 

Assim, na perspectiva de identificar o perfil do curso Licenciatura em 

Matemática, realizamos uma pesquisa sobre os resultados do Exame Nacional de 

Cursos  ENC13, Provão, das 16 instituições pernambucanas que formam professor 

de Matemática, no período de 2000 a 2003, no site do INEP. Mesmo considerando 

esse tipo de avaliação um instrumento contraditório, compreendemos que  analisá-

lo nos dá suporte para melhor visualizar como as instâncias governamentais e a 

                                                 
No Provão, os conceitos são distribuídos segundo o desempenho do curso e sua posição nos demais 
cursos da área, nas seguintes faixas: 
A – notas acima de um desvio-padrão da média geral; 
B – notas entre 0,5 (inclusive) e um desvio-padrão acima da média geral; 
C – notas entre 0,5 desvio-padrão acima e 0,5 desvio-padrão abaixo da média; 
D – notas entre 0,5 (inclusive) e um desvio-padrão abaixo da média geral; 
E – notas abaixo de um desvio padrão (inclusive) da média geral. 
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sociedade estão percebendo o referido curso. No quadro 9, vêem-se os resultados 

do  Provão no período de 2000 a 2003.  

 
Quadro 9 –  Resultados do ENC do curso de Licenciatura em 

 Matemática das instituições do estado de Pernambuco 
 

Resultados do ENC  
INSTITUIÇÕES 2000 2001 2002 2003 

Centro de Ensino Superior de Arcoverde – CESA E D D D 
Centro de Ensino Superior do Vale de São Francisco – CESVASF C C C D 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igarassu – FACIG - - - E 
Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul – FAMASUL D D C D 
Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Ingazeira – 
FAFOPAI 

D C C D 

Faculdade de Formação de Professores de Belo Jardim – FABEJA E D E E 
Faculdade de Formação de Professores de Goiana – FFPG E D E E 
Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada – FAFOPST C D E E 
Faculdade Integradas da Vitória de Santo Antão – FAINTVISA - - - - 
União de Escolas Superiores da Funeso – UNESF E C D D 
Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP C C C A 
Universidade de Pernambuco – UPE  (Garanhuns) C D D D 
Universidade de Pernambuco – UPE  (Nazaré da Mata) C C D D 
Universidade de Pernambuco – UPE  (Petrolina) C C C C 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE A A A A 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE C C B B 
Fonte: MEC/INEP 

 

Observe-se que os melhores conceitos foram atribuídos às universidades 

públicas14. Percebemos ainda regularidade em algumas instituições em relação ao 

desempenho, ou seja, os conceitos se mantiveram durante o período de quatro 

anos, como a UFPE, UPE (Petrolina) e, de certa forma, a UPE de Garanhuns.  

O INEP esclarece que, para os resultados do Provão, não se adota uma 

escala absoluta, leva-se em conta a média geral de cada área. A partir dela e da 

dispersão das médias dos cursos, calcula-se o chamado desvio-padrão, que permite  

construir uma escala de valores para a conceituação de A a E. 

De acordo com o relatório do INEP, conceito baixo no exame pode significar, 

por exemplo, que o curso recebe alunos muito fracos e, apesar dos esforços 

institucionais, não é possível levá-los a desempenho comparável aos dos estudantes 

                                                 

14Esclarecemos que essa realidade não é exclusiva de Licenciatura em Matemática, pois, segundo 
dados do INEP, a maioria dos cursos das instituições federais de Ensino Superior obtiveram os 
melhores conceitos no Provão. Dos cursos que participaram do exame, 52,5% obtiveram conceito A 
ou B e 17,3%, com D ou E.  
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provenientes de estabelecimentos com vestibulares altamente competitivos, por isso 

os melhores alunos. Nesse caso, o desempenho no Provão pode ter muito pouco a 

ver com a titulação dos professores, a sofisticação das metodologias e técnicas de 

ensino, a quantidade e atualidade do acervo bibliográfico, a qualidade dos 

laboratórios e a atmosfera acadêmica15. 

A realização de tal levantamento justifica-se no fato de que  uma 

representação social só é captável na dinâmica em que se vai construindo. Só 

assim, temos clareza, das idéias que circulam na sociedade na qual os sujeitos 

estão inseridos, das suas contradições, conflitos e das relações estabelecidas. No 

caso, os dados do Provão servem para nos indicar como as instituições formadoras 

de professor de Matemática são vistas pela sociedade e como elas próprias se vêem 

como instituição.  

O ENC – exame aplicado aos formandos no período de 1996 a 2003 – 

destinava-se a avaliar os cursos de graduação da Educação Superior quanto aos 

resultados do processo ensino-aprendizagem. Na última edição, em 2003, 

participaram mais de 470 mil concluintes de 6,5 mil cursos pertencentes a 26 áreas. 

Ainda na perspectiva de situar o campo de atuação das RS, analisamos os 

resultados do ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O 

ENADE integra o novo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES),  instituído com a Lei 10.861 (BRASIL, 2004). Nesse contexto, o ENADE 

procura avaliar o desempenho dos estudantes em relação a competências, saberes, 

conteúdos curriculares e formação em geral. Sua primeira versão em todo o país 

ocorreu em 6 de novembro de 2005, com a avaliação de 20 áreas, entre as quais a 

Matemática. 

A avaliação do ENADE inclui grupos de estudantes dos referidos cursos 

selecionados por amostragem. Os estudantes se encontravam em momentos 

distintos da graduação: um grupo, considerado iniciante, cursava o final do primeiro 

ano; o outro, considerado concluinte, cursava o último ano. Os dois grupos foram 

submetidos à mesma prova. 

O ENADE foi operacionalizado por meio de dois instrumentos: um 

questionário e uma prova. O questionário serviu para compor o perfil dos 

estudantes; a prova teve características diferenciadas de outras avaliações já 

                                                 
15 Esses critérios são alguns dos estabelecidos pelo MEC para avaliar a qualidade dos cursos de 
graduação pelas instituições que fazem parte do sistema federal de ensino. 
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realizadas para tal fim: além do conteúdo, abrangeu amplamente o currículo,  

investigou temas contextualizados e atuais, problematizados em forma de estudo de 

caso, situações-problema, simulados e outros. Foi composta de duas partes: a 

primeira parte, denominada Formação Geral, apresentou-se como componente 

comum às provas das diferentes áreas, investigando competências, habilidades e 

conhecimentos gerais que os estudantes já tenham desenvolvido no seu repertório, 

de forma a facilitar a compreensão de temas exteriores ao âmbito específico de sua 

profissão e à realidade brasileira e mundial; a segunda parte, denominada 

componente específico, contemplou a especificidade de cada área, tanto no domínio 

dos conhecimentos quanto nas habilidades esperadas para o perfil profissional.   

No componente de avaliação da formação geral, foi investigada a formação 

de um profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive. 

Foram também consideradas, entre outras, as habilidades do estudante para 

analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses, estabelecer relações, fazer 

comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em equipe e 

administrar conflitos. Os temas contemplados no componente de formação geral 

foram: sociodiversidade, biodiversidade, globalização, novos mapas sociais, 

econômicos e geopolíticos, políticas públicas, redes sociais, relações interpessoais, 

inclusão e exclusão digital, cidadania e problemáticas contemporâneas. (Relatório 

Síntese ENADE 2005, área de Matemática). 

No componente específico da área de Matemática, objetivou-se aferir o 

desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes 

curriculares para os cursos de Matemática, bacharelado e licenciatura, às 

habilidades e competências necessárias para o ajustamento às exigências 

decorrentes da evolução do conhecimento matemático e de seu ensino, à 

compreensão de temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão e de outras 

áreas do conhecimento (Relatório Síntese ENADE 2005, área de Matemática). 

Essa apresentação do ENADE se faz necessária, porquanto pretendemos 

compreender os resultados de tal exame em comparação com os resultados do ENC 

e o que isso significa para o estudo que estamos desenvolvendo. A fim de melhor 

compreender as diferenças, destacamos alguns pontos importantes para a análise. 

Vejamos: 
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- o ENADE é aplicado para alunos ingressantes e concluintes do curso a ser 

avaliado, o que inclui nos resultados uma aproximação da noção de valor 

agregado, ou seja, o exame mede a trajetória de aprendizagem, e não o 

desempenho; 

- ele avalia cada curso trienalmente, em lugar da freqüência anual do Provão; 

- o exame se propõe englobar várias dimensões no teste, de modo a cobrir a 

aprendizagem durante o curso (em lugar de apenas medir o desempenho 

dos alunos ao final do curso) e atribuir peso maior às competências 

profissionais e à formação geral, com ênfase nos temas transversais; 

- o ENADE se atribui um uso diagnóstico na medida em que se diz capaz de 

identificar as competências não desenvolvidas pelos alunos ao longo de três 

anos de escolarização superior; 

- o ENADE, por fim, parte da premissa de que as instituições e cursos 

poderão utilizar os resultados como subsídios para a avaliação institucional 

mais abrangente. 

 

O estabelecimento desses princípios promoveu um grande impacto no 

processo de avaliação e os resultados deixaram de se prestar a ranking e 

competições. Enquanto o ENC funcionava como mecanismo de regulação, o 

ENADE passou não só a fornecer um indicador com esse fim, mas principalmente a 

servir como ferramenta de avaliação por meio do diagnóstico de competências e 

habilidades adquiridas ao longo de um ciclo de três anos. 

A seguir, no quadro 10, apresentamos o desempenho das instituições do 

estado de Pernambuco no ENADE16 2005.  

 

 

 

 

 

                                                 
16 Calcula-se o conceito pela média ponderada da nota padronizada dos concluintes no componente 
específico, da nota padronizada dos ingressantes no componente específico e da nota padronizada 
em formação geral (concluintes e ingressantes), aos quais têm, respectivamente, os seguintes pesos: 
60%, 15% e 25%. Assim, a parte referente ao componente específico contribui com 75% da nota 
final, enquanto a referente à formação geral contribui com 25%. O conceito é apresentado em cinco 
categorias (1 a 5):  1 é o resultado mais baixo e 5,  o melhor resultado possível. 
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Quadro 10 – Resultados ENADE - 2005 do curso de Licenciatura em  
Matemática das instituições do estado de Pernambuco 

 
2005  

INSTITUIÇÕES Conceitos 
Centro de Ensino Superior de Arcoverde – CESA 3 
Centro de Ensino Superior do Vale de São Francisco – CESVASF 3 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igarassu – FACIG 3 
Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul – FAMASUL 2 
Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Ingazeira – 
FAFOPAI 

2 

Faculdade de Formação de Professores de Belo Jardim – FABEJA 2 
Faculdade de Formação de Professores de Goiana – FFPG S/C* 
Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada – FAFOPST 2 
Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão – FAINTVISA 3 
União de Escolas Superiores da Funeso – UNESF 3 
Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP 3 
Universidade de Pernambuco – UPE  (Garanhuns) 2 
Universidade de Pernambuco – UPE  (Nazaré da Mata) 3 
Universidade de Pernambuco – UPE  (Petrolina) 3 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 3 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE 3 
Fonte: MEC/INEP 
* S/C – Sem Conceito 

 

Os resultados do ENADE mostram que a maioria das instituições obtiveram 

um desempenho médio, ou seja, conceito três. Apenas cinco instituições obtiveram 

conceito dois, todas do sistema estadual de ensino. 

 Vale lembrar que nenhuma das instituições que obtiveram o conceito dois 

adequou sua matriz no período 2003-2004. Elas só o fizeram em 2005. Essa 

ressalva é importante, porque a prova do ENADE, na parte de formação específica, 

é elaborada com base nas diretrizes curriculares aprovadas pelo CNE e também no 

perfil profissional de cada curso, contemplando os saberes fundamentais exigidos 

em cada área profissional. 

 Comparando os resultados do ENADE com o do ENC, percebemos que 

todas as instituições do Estado ficaram no mesmo patamar de avaliação: não 

apareceram  as excelentes, com conceito A, nem as deficitárias, com conceitos E e 

D.  Inclusive, as que estavam com conceito E passaram ao conceito 3 no ENADE. O 

que isso significa? Numa análise superficial, quer dizer que o ENADE não privilegia 

o conteúdo específico da área, contempla também a compreensão de temas 

exteriores ao âmbito específico da profissão e de outras áreas do conhecimento, 

tentando vislumbrar a formação global do indivíduo.  Nesse sentido, cabe análise 

mais aprofundada em estudos posteriores. 
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 Para nossa análise, podemos inferir que os resultados do ENADE apontam 

certo equilíbrio entre as instituições pernambucanas que formam o professor de 

Matemática. Isso ocorre, porquanto as instituições com características acadêmicas 

de faculdades para a formação de professor têm avançado na discussão específica, 

enquanto as universidades ainda estão muito presas às questões do conteúdo da 

disciplina. 

 Assim como o ENC, os dados do ENADE foram coletados por nos permitir 

circunstanciar as instituições formadoras do professor de Matemática no estado de 

Pernambuco, à luz das avaliações institucionais externas, tendo em vista que as RS 

se constituem fenômeno psicológico decorrente de um complexo de fatores 

(históricos, culturais, cognitivos etc.) que influem na formação de conceitos e 

imagens dos fatos, processos, papéis (objetos) da vida cotidiana. Assim, os sujeitos, 

nas comunicações, interações, experiências em seus grupos sociais, formam 

representações sobre objetos de sua lida diária, ou seja, aqueles que correspondem 

a funções e interesses dos grupos. Nesse sentido, os resultados mencionados 

contribuem para a formação e mudança das RS dos sujeitos em relação à própria 

formação.  

Podemos ilustrar tal questão, porque, no momento da aplicação do ENC em 

2003 e do ENADE em 2005, lecionávamos a disciplina Estágio Supervisionado em 

uma instituição que forma o professor de Matemática. No período antecedente aos 

dois exames, observou-se, entre os alunos, certa inquietação em relação ao fato de  

se submeterem a mais uma avaliação, porque já se julgavam avaliados por demais. 

Alguns declaravam que não iriam participar; outros questionavam se o resultado iria 

impedi-los de receber o diploma; outros diziam que não se sentiam preparados para 

se submeterem às provas, principalmente os alunos do segundo período, que 

participariam do ENADE na categoria de ingressantes. Além do mais, sentiam-se 

responsáveis pelo reconhecimento ou não do curso. No entanto, a preocupação por 

não estarem preparados gerou grupos de estudos, inclusive, organizados pelos 

próprios alunos, os quais se reuniam aos sábados, para o que solicitavam o apoio 

da coordenação, no sentido de remanejar alguns professores, a fim de  orientá-los.  

Na ocasião da publicação dos resultados, o clima de desconforto foi geral  

entre professores e alunos, em relação ao resultado do ENC 2003, tendo em vista 

que a referida instituição obteve o conceito E; já, quando foram publicados os 

resultados do ENADE, no qual o curso obteve o conceito 3, criou-se um clima de 
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satisfação e reconhecimento entre professores e alunos. Os professores, então, 

passaram a acreditar mais nos alunos, empenharam-se mais no trabalho e os 

alunos, por sua vez, se sentiram valorizados e confiantes na instituição que os 

estavam formando. Outro fato que reconheceu essa valorização foi o aumento na 

procura pelo curso, inclusive ocorreram algumas transferências de outras 

instituições próximas.  

Não cabe aqui avaliarmos os benefícios ou prejuízos que tais tipos de 

avaliação promoveram nas IES – a esse respeito, ver Silva17 (2006) –, pois nosso 

interesse refere-se às imagens que os sujeitos construíram e vêm construindo a 

partir daqueles tipos de avaliação e a repercussão dos resultados delas nas 

representações sociais .   

 

5.4 Formação do professor de Matemática no estado de Pernambuco à luz da 
legislação educacional 
 

Atualmente, a formação de professores deve pautar pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

constantes no Parecer CNE/CP nº 09/2001 e Resoluções CNE/CP nº 01/2002 e  

CNE/CP nº 02/2002, assim como, no caso específico de professores de 

Matemática, no Parecer CNE/CES n° 1.301/2001 e na Resolução CNE/CES  

03/2003. Assim, é possível estabelecer uma base comum para a formação de 

professores no país. 

 Essas diretrizes são recentes e ainda estabelecem data limite para que as 

instituições adaptem seus planos de curso. As Resoluções CNE/CP nº 01/2002 e 

CNE/CP nº 02/2002 determinaram um período de dois anos para as adequações,  

prazo  prorrogado até outubro de 2005 pela Resolução CNE/CP nº 04/2005.   

Além da realidade contemporânea, as Diretrizes Nacionais para a Formação 

de Professores da Educação Básica trouxeram mudanças significativas na 

concepção e execução dessa formação, dentre as quais podemos destacar: o curso 

de Licenciatura com identidade própria; competências como concepção nuclear dos 

projetos pedagógicos; pesquisa como foco do processo de ensino e de 

                                                 
17 Trata, na sua tese, sobre os Modelos de Emancipador e Instrumentalista da Formação de 
Professores(as) e as políticas de avaliação de instituição (1995 a 2002) que repercutiram nas 
políticas de formação dos pedagogos-professores. (SILVA, 2006) 
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aprendizagem; aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, 

habilidades e valores; avaliação como diagnóstico de lacunas o qual aponta 

possíveis mudanças no percurso do processo de ensino-aprendizagem; conteúdos 

trabalhados de forma articulada com as didáticas específicas; princípio 

metodológico da ação-reflexão-ação; prática como componente curricular a 

percorrer todo o curso; interação sistemática com a escola básica; estrutura 

curricular baseada em eixos.  

O alcance de tais transformações passa pelos elementos anteriormente 

apontados: superação do isolamento entre cursos de Licenciatura e o Centro de 

Educação; maior aproximação com a escola básica; formação pedagógica dos 

professores das disciplinas específicas; currículos mais flexíveis. 

Em análise preliminar das matrizes do curso das instituições formadoras do 

professor de Matemática no Estado, identificamos as instituições que se adequaram 

às novas Diretrizes Curriculares Nacionais para formá-lo.  
 

Quadro 11 – Instituições que adequaram a matriz curricular às 
Resoluções CNE/CP 01 e 02/2002 e CNE/CES 03/2003 

 
Ano de adequação Instituição 

2003-2004 2005 
Centro de Ensino Superior de Arcoverde – CESA  X 
Centro de Ensino Superior do Vale de São Francisco – 
CESVASF 

X  

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de 
Igarassu – FACIG 

X  

Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul – 
FAMASUL 

 X 

Faculdade de Formação  de Professores de Afogados 
da Ingazeira – FAFOPAI 

 X 

Faculdade de Formação de Professores de Belo 
Jardim – FABEJA 

 X 

Faculdade de Formação de Professores de Goiana – 
FFPG 

 X 

Faculdade de Formação de Professores de Serra 
Talhada – FAFOPST 

 X 

Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão – 
FAINTVISA 

 X 

União de Escolas Superiores da Funeso – UNESF  X 
Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP  X 
Universidade de Pernambuco – UPE  (Garanhuns)  X 
Universidade de Pernambuco – UPE  (Nazaré da 
Mata) 

 X 

Universidade de Pernambuco – UPE  (Petrolina) X  
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE Em processo  
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE Em processo  
Fonte: Planos de cursos das instituições (matrizes curriculares). 
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Como podemos observar, apenas três instituições adequaram seus planos de 

cursos às novas diretrizes curriculares em 2003-2004; as demais ou realizaram a 

atualização dentro do prazo estabelecido pelo MEC, ou – o caso das universidades 

federais – estão em processo de adequação.  

Pelo exposto, percebemos haver certa resistência de as instituições reverem 

seus currículos. A propósito, durante o Seminário dos Cursos de Licenciatura com 

coordenadores de curso de Matemática do Estado, promovido pela SBEM, 

observamos que a preocupação dos coordenadores em relação à adequação da 

matriz curricular se voltava à questão da carga horária destinada às disciplinas, uma 

vez que a Resolução CNE/CP 01/2002 estabelece no artigo 11 que para as 

disciplinas de cunho pedagógico deverá ser destinado um quinto da carga horária 

total do curso. 
 
Art. 11 – Os critérios de organização da matriz curricular, bem como 
a alocação de tempos e espaços curriculares se expressam em 
eixos em torno dos quais se articulam dimensões a serem 
contempladas, na forma a seguir indicada: 
I. eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento 
profissional; 
II. eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do 
desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional; 
III. eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; 
IV. eixo articulador da formação comum com a formação específica; 
V. eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 
conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que 
fundamentam a ação educativa; 
VI. eixo articulador das dimensões teóricas e práticas. 
Parágrafo único – Nas licenciaturas em educação infantil e anos 
iniciais do ensino fundamental deverão preponderar os tempos 
dedicados à constituição de conhecimento sobre os objetos de 
ensino e nas demais licenciaturas o tempo dedicado às dimensões 
pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga horária total ( 
MEC, 2002, p. 66) [grifo nosso]. 

 

Na ocasião do seminário como também em trechos das entrevistas com os 

coordenadores dos cursos, percebemos que as principais críticas à Resolução 

CNE/CP 01/2002 se dirigiam a tal questão, conforme evidenciam algumas falas dos 

coordenadores: 
 
É muito tempo para as disciplinas pedagógicas, como poderemos 
ensinar ao futuro professor o principal que é a matemática (P8EDE). 
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É preciso rever essa Resolução. É por isso que tem gente se 
formando sem saber de nada. (P10ETE). 
 

 

Como um dos objetivos do seminário promovido pela SBEM era organizar 

proposições para o Fórum Nacional dos Cursos de Licenciatura em Matemática, 

essa foi uma questão circulante entre os participantes – uns defendiam; outros eram 

contrários. Depois de muito debate e discussão, chegou-se ao consenso: as 

disciplinas que tratavam de conteúdo de matemática e tinham enfoque educacional 

poderiam ser consideradas disciplinas pedagógicas, por exemplo, Etnomatemática, 

Modelagem Matemática, Didática da Matemática, História da Matemática. Note-se 

que há resistência em mostrar ao futuro professor de Matemática conhecimentos 

filosóficos, epistemológicos, sociológicos, educacionais que fundamentam a ação 

educativa. 

A resistência é mais significativa nas universidades públicas federais, inclusive 

as duas federais do Estado ainda não adequaram os seus projetos de curso. 

Segundo os coordenadores, estão em processo de discussão para implementar no 

ano de 2008. Tal realidade não se limita a Pernambuco: em estudo realizado por 

Passos (2006) no Ceará, ela aponta o confronto entre duas concepções nos cursos 

de Licenciatura; Dias da Silva (2006) revela as lutas concorrenciais no campo 

universitário em estudo realizado na UNESP, Araraquara. Outro ponto mostrado 

pelos referidos estudos é que a resistência não se restringe ao curso de 

Matemática, abrange as licenciaturas, em geral, das universidades. De acordo com 

Dias da Silva (2006),  
 
A obrigatoriedade de implantação das novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Formação de Professores, Resolução CNE/CP 
01/2002 e Resolução CNE/CP 02/2002 (Brasil, 2002), parece ter 
implicado para as universidades brasileiras o enfrentamento de 
questões que apesar de parecerem superadas, se revelaram apenas 
adormecidas (DIAS DA SILVA, 2006, p. 1). 
 
 

Historicamente, a cultura universitária conferiu reduzido prestígio à 

formação de professores, porque a formação dos cientistas-pesquisadores é que 

representava relevância social, importância acentuada com a reforma universitária 

dos anos 1970, a qual agregou valor ao capital científico dos egressos da 

universidade. Isso contribuiu para a desvalorização do investimento na formação 
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profissional nos cursos de graduação (PAIXÃO, 1994). Assim, a criação dos 

cursos de Licenciatura parece ter deixado um ônus para os cientistas: consolidar 

seus projetos de formação dos bacharéis, possibilitando, inclusive, que, desde os 

anos 1980, tal tarefa "pouco nobre" fosse assumida pelas faculdades particulares, 

o que vem ocorrendo aqui, em Pernambuco, haja vista o baixo percentual de 

participação das universidades públicas na formação do professor de Matemática. 

"A universidade tem aceitado formar professores como uma espécie de tarifa que 

ela paga para fazer ciência em paz" (CATANI, 1986, p. 120). No caso aqui em 

estudo, essa tarifa está bem aquém das demandas sociais. 

A rigor, a grande maioria dos cursos de Licenciatura nas universidades 

públicas continua como apêndice dos cursos de Bacharelado. Pouco  avançaram 

os desenhos curriculares das licenciaturas plenas; as exceções se devem à 

criação de fóruns de licenciatura em algumas universidades nos anos 1990. 

Dessa análise, consideramos que as novas diretrizes para formação de 

professores decorrentes da recente LDBEN (Lei 9394/96) se configura como, 

mais uma vez, a educação brasileira que tenta impulsionar mudanças com base 

em proposição de leis que se confrontam com sua cultura organizacional, 

negando evidências apontadas por Pereira (2000): 

 
O menor status acadêmico da atividade de ensino com relação à 
pesquisa, da graduação comparada à pós-graduação, da licenciatura 
em relação ao bacharelado e as dificuldades de implementação de 
mudanças nos cursos de formação de professores são hoje o reflexo 
das relações de força, das lutas e estratégias, dos interesses e lucros 
estabelecidos no campo universitário brasileiro desde sua origem 
(PEREIRA, 2000, p.158). 
 

 
As novas Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação 

Básica – assim entendemos – trazem significativas alterações para os cursos de 

Licenciatura, em particular, em Matemática. Como a resistência às mudanças são as 

mais presentes nesse curso, seguem algumas considerações sobre o 

encaminhamento legal. 

O Parecer CNE/CP 09/2001, aprovado em 5 de maio de 2001, institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, curso de Licenciatura, de graduação plena. Trata, portanto, das diretrizes 

aplicáveis a todos os cursos de formação docente em nível superior, qualquer que 
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seja o lócus institucional – universidades ou institutos superiores de Educação. O 

aludido parecer estabelece que o formato tradicional de formação de professores 

não contempla muitas das características consideradas na atualidade, como 

inerentes à atividade docente; já as novas diretrizes possibilitam a revisão crítica 

dos modelos hoje em vigor (MEC, 2002). Segundo esclarece o mesmo documento,  

a licenciatura ganhou, como determina a nova legislação, 
terminalidade e integralidade própria em relação ao bacharelado, 
constituindo-se num projeto específico. Isso exige a definição de 
currículos próprios da licenciatura que não se confunda com o 
bacharelado ou com a antiga formação dos professores que ficou 
caracterizada como modelo 3+1 (MEC, 2002, p. 6).  

 

Ele destaca os futuros grandes desafios na formação docente. O primeiro 

deles emerge da ênfase dada aos conteúdos das áreas. O segundo reside no fato 

de o bacharelado surgir como opção natural e a licenciatura, como um apêndice. O 

terceiro emerge da abreviação indevida dos cursos na forma de licenciaturas curtas 

e de complementação pedagógica. Por fim, o quarto desafio está na ausência de 

um projeto institucional próprio para a licenciatura. 

Para vencê-los, o citado parecer estabelece princípios orientadores e diretrizes 

para uma reforma na formação de professores. Também modifica a carga horária e 

a duração dos cursos de formação de professores da Educação Básica em nível 

superior, bem como estabelece importantes definições, sobretudo, com relação a 

três componentes do curso: prática de ensino, estágio supervisionado e trabalho 

acadêmico. 

Quanto à prática de ensino, o parecer determina: deve ocorrer desde o início 

do curso; deve haver supervisão direta da instituição formadora; devem ser 

acrescidas ao mínimo de 300 horas mais 100 horas, ou seja, 400 horas de prática 

de ensino. 

Quanto ao estágio supervisionado, o parecer estabelece que se trata de uma 

das condições para a obtenção da respectiva licença e cita alguns dos seus 

objetivos. O estágio deve ocorrer em um período de tempo mais concentrado, mas 

não necessariamente em dias subseqüentes.  

Com relação ao trabalho acadêmico, o parecer é enfático quanto à 

importância do ensino desenvolvido na sala de aula, para o que determina duração 

nunca inferior a 1800 horas. Estabelece, entretanto, que, no trabalho acadêmico, 
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devem ser incluídas outras atividades de caráter científico, cultural, acadêmico 

capazes de assegurar a ampliação do universo cultural; a integração entre os 

diferentes profissionais de áreas e disciplinas; a produção coletiva de projetos de 

estudo; a elaboração de pesquisas; a realização de oficinas, seminários, 

monitorias, tutorias, eventos, atividades de extensão e o estudo das diretrizes dos 

níveis e modalidades de ensino. Tais atividades devem contar com, pelo menos, 

200 horas. 

O mesmo parecer determina, por fim, que o tempo mínimo para se concluir 

qualquer curso superior de graduação de formação docente para atuar na 

Educação Básica não poderá ser inferior a 2.000 horas. Desse total, 1.800 horas 

serão dedicadas às atividades clássicas de ensino/aprendizagem em sala de aula e 

as demais 200 horas, às outras formas de atividades de enriquecimento didático, 

curricular, científico e cultural. Acrescentem-se ainda 400 horas de estágio 

curricular supervisionado e 400 horas de prática como componente curricular, de 

acordo com a Resolução CNE/CP 02/2002, que instituiu a carga horária dos cursos 

de Licenciatura, graduação plena, de formação de professores da Educação 

Básica. O total, portanto, é de 2.800 horas a serem cumpridas em tempo mínimo de 

três anos. 

A partir do ano de 2003, os cursos de Licenciatura deveriam fundamentar os 

seus projetos nessas diretrizes curriculares, porém observamos que os  

encaminhamentos legais, muitas vezes, não se concretizam nas práticas 

vivenciadas nas instituições. A seguir, expomos as reflexões decorrentes da análise 

das propostas de formação das instituições em estudo.  

  

5.5 Formação do Professor de Matemática no estado de Pernambuco com 
base nas propostas de formação 
 

Com a finalidade de analisar como as diretrizes curriculares estavam sendo 

encaminhadas nas instituições em estudo, estudamos os projetos do curso das seis 

instituições da pesquisa, tentando compreender como as diretrizes eram 

entendidas pelos sujeitos que vivenciavam o processo de formação.  

Complementamos a análise dos projetos com a entrevista semi-estruturada, a 

fim de identificarmos quais as representações da formação estão presentes nas 
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práticas dos professores e que tipo de saberes eles consideram mais importantes na 

formação inicial dos licenciandos. 

Dos projetos analisados, quatro atendiam ao disposto na Resolução CNE/CP 

01/01; duas instituições os haviam adequado parcialmente, ou seja,  atendiam 

apenas quanto ao acréscimo da carga horária da prática curricular (segundo os 

respectivos coordenadores dos cursos, as adequações estão em processo de 

discussão, para possível reformulação em 2008). 

As propostas apresentaram organização curricular disciplinar, ou seja, o 

currículo estava descrito e sistematizado por disciplinas. Constatamos ainda a 

hierarquia na organização das disciplinas provenientes dos grupos de conhecimento. 

Especialmente nas propostas das instituições Escola Tales de Mileto, Escola de 

Brousseau e Escola de Euclides, pelo menos 70% das disciplinas correspondiam ao 

conhecimento matemático e a áreas afins. Mesmo considerando que o 

conhecimento do conteúdo que seria objeto de ensino devia estar na base do ensino 

e que o domínio do saber disciplinar é essencial, notamos fragilidade nas propostas: 

poucos espaços e oportunidades previstas para os licenciandos desenvolverem o 

saber pedagógico na perspectiva defendida por Shulman (1987), ou seja, ensinar 

implica a intersecção de conteúdos e conhecimento pedagógico, a capacidade de o 

professor transformar o conhecimento do conteúdo  em ensino.  

Segundo as orientações da nova legislação, a proposta curricular deve 

pressupor um projeto pedagógico para a formação docente em que a dimensão 

pedagógica, por exemplo, não se limite às disciplinas pedagógicas, mas esteja 

presente em toda a extensão do curso. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de se 

superar a mencionada fragmentação, porém isso demandará empenho e 

disponibilidade dos envolvidos com a Licenciatura em Matemática para que se 

avance na direção de maior integração entre conteúdos específicos e formação 

pedagógica. A propósito, observamos que os próprios formadores do curso em 

estudo confessam seu desconforto pela falta de formação pedagógica, como atesta  

uma professora na ocasião da apresentação dos dados da pesquisa no seminário de 

validação: 
 
Como posso estar formando bem se eu mesma não fui formada para 
ser professora? Eu fiz Bacharelado em Matemática, Mestrado e 
Doutorado em Matemática Pura. Até tento entender essas coisas de 
educação. Inclusive, esse é um dos entraves para a reformulação do 
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curso na instituição que trabalho, nós não temos pessoal para 
assumir a carga horária das disciplinas pedagógicas (P5EDE). 

 

Nos depoimentos dos licenciandos, observamos as fragilidades da ação 

pedagógica dos professores sem formação para a docência. Tais fragilidades vão 

desde a apresentação de conteúdo que não prepara a transposição didática de 

conhecimentos para situações de sala de aula, até relações autoritárias; 

metodologia eminentemente expositiva, aulas repetitivas, monótonas; ausência de 

participação do aluno; práticas avaliativas pautadas em concepção classificatória; 

descontextualização dos conteúdos; falta de planejamento; aprendizagens centradas 

na memorização. Observe a importância dada ao conteúdo na fala deste professor: 

 
A coisa que eles mais falavam era conteúdo. Ter domínio do 
conteúdo. Ter o domínio do conteúdo para eles dá uma certa 
proteção. Então, no momento em que eu for desafiado, eu jogo 
um conteúdo. Eu jogo um conteúdo, aí eu seguro a sala, 
entende? Eu consigo segurar a sala através do conteúdo 
(P3EDE). 
 

Nesse caso, a função do professor fica reduzida à apresentação do conteúdo, 

sem a preocupação com a aprendizagem do aluno, sem contextualização, ou seja, 

uma prática estática e não-criativa que gera algumas dificuldades. 

Na realidade, o exercício da profissão exige muito mais do que o conhecimento 

de conteúdo específico. As atividades inerentes à docência envolvem relação 

professor-aluno, questões metodológicas, planejamento (de aulas, de curso, 

curricular), utilização de novas tecnologias no ensino, elaboração de instrumentos de 

avaliação, participação em discussões sobre projeto político pedagógico da escola, 

atualização curricular, articulação da disciplina com a totalidade da formação. Essa 

questão é preocupante, porquanto a forma de o professor atuar no cotidiano da sala 

de aula decorre de suas vivências como aluno, ou seja, os licenciandos acabam por 

adotar nas futuras práticas as por eles vivenciadas durante sua formação.  

Em suas reflexões sobre os saberes docentes, Tardif (2002) afirma que muito 

do que os professores sabem sobre o ensino se origina de sua história escolar: 
 
 
Os professores são trabalhadores que foram mergulhados em 
seu espaço de trabalho durante aproximadamente 16 anos, 
antes mesmo de começarem a trabalhar. Essa imersão se 
manifesta através de toda uma bagagem de conhecimentos 
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anteriores, de crenças, de representações e de certezas sobre a 
prática docente. (...) Os alunos passam pelos cursos de 
formação de professores sem modificar suas crenças anteriores 
sobre o ensino. E quando começam a trabalhar como 
professores, são principalmente essas crenças que eles 
reativam para solucionar seus problemas profissionais. (TARDIF, 
p. 261, 2002) 

 

Nesse sentido, os professores ensinam muito mais do que pensam estar 

ensinando. No caso da formação docente, para além dos conteúdos, eles formam 

nos alunos posturas e maneiras de enfrentar as questões cotidianas da docência; 

em outras palavras, o aluno aprende muito mais pelo que vivencia na sala de aula 

do que por orientações teóricas.  

Observamos ainda outro aspecto na análise das propostas: o sentido dado às 

“competências” não é o mesmo das diretrizes curriculares. Considerando a 

possibilidade de tal conceito poder assumir múltiplos significados, as instituições 

investigadas talvez tenham realizado leituras e interpretações diferentes. A 

propósito, convém lembrar que a literatura disponível tem mostrado amplo debate 

sobre  “competências”. 

A esse respeito, Dias e Lopes (2003) constataram que o conceito de 

competências nas reformas tem sido tomado como princípio de organização 

curricular, buscando responder às questões sobre como selecionar e organizar 

conhecimentos sem referência explícita às disciplinas, o que reduz todo o sentido do 

conhecimento ao pragmatismo. Tal direcionamento identificamos nos projetos das 

instituições Escola Tales de Mileto e Escola de Brousseau. Nesse sentido, cabe 

ressaltar que a introdução da noção de competências em projetos de curso de 

formação não pode ser feita de forma superficial e desprovida de discussão coletiva, 

pois corre-se o risco de elas não alterarem efetivamente as práticas de formação. 

Quanto ao estágio e às atividades de prática profissional, nos quatro projetos 

analisados propõe-se que sejam compreendidos como conhecimento articulador, ou 

seja, todas as disciplinas estejam, direta ou indiretamente, envolvidas com a 

formação prática. 

A proposta que mais detalha esse âmbito do conhecimento é a da instituição 

Escola de Chevallard. Insere como prática articuladora a simulação de aulas, que 

pressupõe permitir ao aluno reflexão sobre a própria vivência e sobre o conjunto de 

representações construídas em seu processo escolar anterior. O estágio é 
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compreendido como sendo essencial na formação do licenciando, propicia-lhe a 

imersão no contexto profissional. Isso significa que a proposta de estágio deve 

“possibilitar ao aluno analisar o ensino da matemática através da reflexão da prática 

pedagógica docente vivenciada nas instituições de ensino da Educação Básica18” . 

Constam, ainda, na mesma proposta as atividades complementares: participação 

em projetos, trabalho de conclusão de curso e outras atividades acadêmico-

científico-culturais. As propostas das outras instituições resumem-se a explicitar a 

importância do estágio e das atividades da prática profissional, sem delinear como 

serão realizados e quais as perspectivas de articulação do estágio com as demais 

disciplinas. 

Complementando a análise dessa questão, os coordenadores que participaram 

da pesquisa afirmaram que os alunos se queixavam do distanciamento entre os 

conteúdos trabalhados nas disciplinas e a realidade do campo de atuação 

profissional. Em relação às disciplinas específicas, os alunos não recebiam uma 

preparação adequada para trabalhar os conhecimentos estudados na Educação 

Básica. Vejamos o que disse um deles: 
 

Em relação à formação do professor de Matemática, creio que 
estamos caminhando com uma grande deficiência, tanto na parte 
estrutural da universidade, como nós mesmos. A universidade não 
nos dá artifícios, nem suportes necessários para a gente ir para o 
Ensino Fundamental e Médio, que é o objetivo principal. A gente não 
tem esse apoio. Por exemplo, a gente está aqui e, às vezes, não 
sabe um assunto; então, eles dizem: “Não, mas isso aí era para 
você ter aprendido  no Ensino Médio, não vai aprender aqui”. E aí 
você vai ser professor e passar uma coisa que você também não 
aprendeu. Isto é uma bola de neve. A gente vai estar sempre 
circulando no mesmo problema. (A2EP2). 

 
No tocante às disciplinas pedagógicas, a crítica é que elas, além da carga 

horária reduzida, têm sido apresentadas muito teoricamente, com conteúdos 

distanciados da realidade escolar e das características da faixa etária com a qual os 

licenciandos irão lidar. Observemos o que disse um aluno: 

 

Tem umas cadeiras aqui no CE que falam de didática, da estrutura 
do ensino, de psicologia da educação, mas se discute muito pouco 
sobre o ensino da Matemática, a didática da Matemática. O curso 
tem 2400 horas, e só tem 300 horas que são dedicadas às 

                                                 
18 Trecho transcrito da proposta pedagógica do curso da  Escola de Chevallard 
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disciplinas pedagógicas, ou seja, 15% do curso. É pouco, não é? 
Um curso que pretende formar professores. Aí começa com curso 
de Cálculo, um curso de Geometria Analítica, Álgebra Linear, a 
gente tem uma base comum igual a... é muito parecida com a dos 
cientistas. A base comum da gente é muito parecida com o Curso 
Básico de Engenharia e Ciências. (A4ED2). 

 

A fala desse aluno ilustra um pouco a análise sobre a questão da valorização 

do conteúdo do conhecimento específico. Vale ressaltar que ele estudava em uma 

das instituições que ainda não havia reformulado o projeto do curso. 

A inclusão das 400 horas de prática como componente curricular (Resolução 

CNE/CP 2/2002) pode configurar-se como alternativa para se eliminar ou, pelo 

menos, se reduzir bastante esse afastamento – o resultado dependerá da forma 

como venham a ser efetivadas. O princípio que fundamenta a inserção das 400 

horas de prática é oportunizar ao licenciando o contato com a realidade de seu 

campo profissional mediante diferentes aproximações: pelo contato com órgãos 

dirigentes, com profissionais da área, com diferentes espaços educacionais, 

familiarizando-se com a abordagem pedagógica dos conteúdos com os quais vai 

trabalhar na Escola Básica e de outras experiências que visem, desde o início do 

curso, à inserção do futuro professor na realidade profissional docente. O importante 

é oferecer ao licenciando condições de tomar a educação e, mais especificamente, o 

ensino como objeto de análise e de reflexão.  

A rigidez do currículo foi apontada, reiteradas vezes, como mais um aspecto 

que se quer superar com a elaboração de novo desenho curricular, no sentido de 

materializar nova concepção de formação docente. Entretanto, não observamos nas 

propostas estudadas qualquer indício de mudança para se modificar tal rigidez. 

Percebemos, sim, a sistematização de disciplinas isoladas entre si, auto-suficientes; 

falta de espaço para diversificação das escolhas dos alunos (outras disciplinas e ou 

atividades); dificuldade para a realização de projetos interdisciplinares, de contatos 

com a realidade escolar. Apenas a proposta da Escola de Chevallard contempla 

alguns avanços em relação a esses aspectos, pois apresenta disciplinas eletivas, 

organização de atividades acadêmico-científico-culturais e delineia a organização do 

estágio supervisionado conforme já apresentamos. 

O que está proposto nas novas integralizações curriculares é a possibilidade de 

uma matriz curricular flexível com espaço para: disciplinas optativas à escolha do 
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aluno; as práticas como componente curricular as quais se podem configurar como 

espaços de discussões, projetos e atividades interdisciplinares; atividades 

acadêmico-científico-culturais que podem propiciar diferentes formas de acesso ao 

conhecimento e discussões das problemáticas atuais (só para citar algumas 

possibilidades de superação da rigidez curricular apontada). Pelo exposto, a 

possibilidade existe, mas evidencia-se a falta de entendimento do que está proposto 

nas diretrizes ou, conforme já nos referimos, certa resistência em mudar.   

Mais uma vez, a pesquisadora e a formadora de professores se encontram 

para analisar o momento atual dessa caminhada de reflexão frente às reformas 

curriculares da formação docente. E a análise nos impõe afirmar que estamos diante 

da dicotomia entre o discurso e a prática. O discurso, tanto o da legislação quanto o 

de alguns projetos curriculares, indica mudança na perspectiva da formação. No 

entanto, observamos, nas falas dos alunos e professores e durante alguns fleches 

da nossa inserção no campo, no momento da coleta de dados, que os currículos em 

ação, ou seja, o que acontece no concreto da sala de aula, o verificável é a 

repetição do velho e ainda não ultrapassado modelo de aula baseado na 

racionalidade técnica, na qual a aula expositiva reina, o aluno assume atitude 

passiva de espectador e o professor detém o poder do saber institucionalizado.  

Os pareceres que respaldam a nova legislação sobre a formação docente 

reforçam a necessidade de formar professores com base em novo paradigma que 

redefine e altera o processo formativo das legislações passadas. Tal processo, que 

está provocando discussões em torno da questão, apresenta duas concepções 

dicotômicas sobre a formação: uma, entre os matemáticos acadêmicos que 

privilegiam o ensino dos conteúdos da área e outra, entre os educadores 

matemáticos que defendem a formação centrada na prática, esta entendida como 

um processo de investigação e articulação permanente na relação com a teoria e 

ocupando o eixo central do currículo. 

O surgimento de novas orientações curriculares suscitam novas perspectivas 

em relação à prática pedagógica nos cursos de Licenciatura em Matemática. Mas a 

tendência que observamos nos professores é acomodar os novos elementos nas 

estruturais conceituais preexistentes, modificando-os tanto quanto necessário para 

deixá-las basicamente inalteradas. Segundo Thompson (1992), mudanças 

profundas no sistema de concepções só se verificam perante abalos muito fortes, 

geradores de grandes desequilíbrios. Isso apenas acontece em quadro de 
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vivências pessoais intensas, por exemplo, em programa de formação motivador, 

experiências com uma forte dinâmica de grupo, entre outros. 

O confronto entre as duas formas de compreender a formação do professor foi 

constantemente observado ao longo do nosso estudo. De um lado, evidenciava-se a 

concepção, já estabelecida historicamente, segundo a qual a formação docente se 

circunscreve à aquisição dos conhecimentos específicos da área; de outro, a 

concepção que dá à formação do professor identidade própria, reconhecendo que o 

exercício de tal profissão exige conhecimentos que incluem, mas não se esgotam, 

nos conteúdos específicos. 

A análise dos documentos que norteavam a prática pedagógica do curso em 

questão ocorreu por compreendermos ser necessário avaliar os pressupostos que 

têm dado suporte à formação docente, na perspectiva de subsidiar a análise das 

representações construídas. Isso porque o sentido de uma representação social não 

poderá ser captado se o isolarmos da dinâmica na qual vai sendo construindo. Daí, a 

importância de se ter clareza, a partir da perspectiva assumida, das idéias que 

circulam na sociedade onde os sujeitos estão inseridos, das suas contradições e 

conflitos e das relações estabelecidas. Essa relação dialética é que faz da 

representação social, ao mesmo tempo, enunciadora do sentido existente e 

prenunciadora do espaço possível de sua transformação. 
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6 AS REPRESENTAÇÃO SOCIAIS DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E 
ALUNOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
_______________________________________________ 

 
 
 

Saber pensar é reconhecer rapidamente as 
relevâncias do cenário e tirar conclusões 

úteis, ver longe para além das aparências, 
perceber a greta das coisas, inferir texto 

inteiro de simples palavra.  
Pedro Demo 

 
  

 Neste capítulo, discorremos sobre as representações encontradas na 

pesquisa, buscando expressá-las, captá-las e entendê-las nos dados analisados. 

Apresentamos os campos semânticos, os elementos centrais das representações e 

as categorias emergentes dos discursos com referência aos eixos teóricos adotados, 

tentando mostrar como as representações vêm orientando as práticas nos cursos de 

formação de professores de Matemática. 

 
6.1 Situando o campo da pesquisa 
 

Conforme mencionamos anteriormente, participaram da pesquisa seis 

instituições que ofereciam o curso de Licenciatura em Matemática no estado de 

Pernambuco: três universidades – duas públicas e uma privada –,  Escola de 

Pitágoras, Escola de Descartes e Escola de Tales, e três faculdades de formação 

de professores – uma privada e duas do sistema estadual de educação –, 

denominadas Escola de Chevallard, Escola de Brousseau e Escola de Euclides. 

Entre essas três últimas, uma é unidade da Universidade de Pernambuco,  

caracterizada como faculdade de formação de professores. Quanto à localização, 

há instituições situadas em Recife, em cidades da região metropolitana, e duas  no 

sertão pernambucano.  

 
 
 
 
 



 143

6.2 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 
 

A amostra foi composta por 557 sujeitos: 75 professores e 482 alunos, 

conforme já dissemos no capítulo 4. Segue-se o comentário sobre as características 

da amostra para cada grupo de sujeitos. 

 

6.2.1 Caracterização dos alunos 

 

 Da amostra de 482 alunos do curso Licenciatura em Matemática, das seis 

instituições como campo de estudo, 247 cursavam os primeiros períodos e 235,  os 

últimos períodos; e ainda: 279 eram do sexo masculino e 203, do sexo feminino. 

Todos estudavam no curso noturno e 75% deles trabalhavam em uma atividade 

remunerada. Quanto à faixa etária, em geral se situavam na escala intervalar de 18 

a 60 anos, mas  a maioria dos sujeitos estava na faixa de 21-25 anos (tabela 10). 
 

Tabela 10 – Faixa etária dos alunos 

Idade Total         % 
18-20 121          25 
21-25 170          35 
26-30 90         18,5 
31-35 44            10 
36-40 34              7 
41-45 11              2 
46-50 10              2 
55-60 02           0,5 
Total 482        100 

 

6.2.2 Caracterização dos professores 

 

 A nossa primeira observação refere-se à variável “sexo”. Assim como no 

universo de sujeitos que lecionam nos cursos de Matemática em Pernambuco, a 

amostra – 75 professores – evidencia a predominância do sexo masculino (65%) 

contra 35% do sexo feminino. Na análise qualitativa, constatamos que as 

instituições localizadas no interior têm maior número de docentes mulheres, já as 

localizadas na capital apresentam percentual maior de docentes do sexo masculino. 

Outra observação: assim como no perfil geral dos professores do Estado, os 

docentes da amostra que se ocupam com as disciplinas de cunho pedagógico são 
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do sexo feminino, o que corrobora a análise feita anteriormente sobre a questão de 

gênero. 

 Quanto à relação idade e tempo de serviço, a amostra retrata maior número 

de professores com bastante experiência, mais de 20 anos de atuação na Educação 

Superior, porém boa parte não tem experiência na Educação Básica, tal qual ocorre 

no perfil geral. Em relação à faixa etária, a maior parte dos docentes (46%) 

encontram-se na faixa etária de 35 a 50 anos;  apenas 8%  entre 25 e 34 anos, 

conforme tabela 11. 
 

Tabela 11 – Faixa etária dos professores 
 

Faixa etária Total              % 
25 – 30     6                 8 
31-   40   22                30 
41 – 50   30                40 
51 – 60   13                17 
61 – 70     4                 5 
Total   75                100 

 

 

 Em relação à formação inicial acadêmica, segundo a amostra, 81%  dos 

docentes eram graduados em Licenciatura e Bacharelado em Matemática e em 

Engenharia,  enquanto 19% eram licenciados em outras áreas, como Pedagogia, 

Letras, História, Biologia e, ainda, graduados em Psicologia e Filosofia. 

 Dos professores participantes da amostra, 40% tinham mestrado, 22%, 

doutorado e 38%, especialização. Entretanto, convém esclarecer, essa realidade 

ocorre por conta do campo onde realizamos a pesquisa, ou seja, nas universidades. 

Como observamos no perfil geral, temos um percentual mais elevado de 

especialistas (54%). 

 Em síntese, a maioria dos professores participantes da pesquisa eram 

homens em idade madura, com experiência na Educação Superior, formação na 

área das Ciências Exatas, com mestrado ou doutorado, mas pouca experiência na 

Educação Básica – características mais presentes nas universidades. Partindo da 

caracterização da amostra, em relação aos docentes do curso, resolvemos separar 

as duas formas de organização acadêmica – universidades e faculdades de 

formação de professores – com o objetivo de compreender as representações 

construídas em ambas as realidades e se estas aproximam ou divergem.  
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 Para melhor ilustrar nossa opção, segue a caracterização dos dois grupos 

separadamente, perceptível na amostra. 

 Dos 38 docentes atuantes nas universidades, 27 eram do sexo masculino e 

11, do sexo feminino; 55% estavam na faixa etária de 35 a 50 anos; 86% eram 

licenciados e bacharéis em Matemática; 86%, mestres e doutores. As instituições 

apresentavam apenas um percentual de 14% de especialistas, dos quais a maioria 

pertencia à instituição privada. Quanto à experiência na Educação Superior, 57% da 

amostra tinham mais de 20 anos de atuação nesse nível de ensino; porém 52% não 

tinham experiência na Educação Básica, percentual  superior ao perfil geral, que é 

de 47%. 

Em relação aos professores que lecionavam nas faculdades de formação de 

professores, totalizaram 37 sujeitos, dos quais 21 do sexo masculino e 16 do sexo 

feminino. Nota-se que, em relação ao gênero, evidencia-se maior índice de sujeitos 

do sexo masculino nas universidades (71%) contra 56% nas faculdades de 

formação – assunto já tratado na análise do perfil, no capítulo 5. Quanto à faixa 

etária, 83% estavam entre 35 e 50 anos. Observe-se aqui que a maioria deles eram 

mais velhos que os das universidades, mas com menos experiência na Educação 

Superior, ou seja, 67% tinham entre 5 e 10 anos de experiência. Já em relação à 

Educação Básica, apenas 8% não atuavam nesse nível de ensino. Quanto à 

formação acadêmica, 67% deles são licenciados em Matemática e bacharéis em  

Engenharia, e, naquele momento, atuavam como responsáveis  pelas disciplinas da 

área específica. Desse grupo, encontramos apenas um matemático. Em tal 

contexto, constatamos apenas o percentual de 35% de mestres e doutores; os 

demais (65%) eram especialistas. Verifica-se aqui uma diferença significativa em 

comparação aos dados das universidades.  

 

6.3 Identificação do campo semântico das representações sociais sobre a 
formação do professor de Matemática 
 

Na segunda etapa da análise dos dados, com base nos resultados da técnica 

de associação livre de palavras, delineamos o campo semântico das 

representações sociais da formação do professor de Matemática.  

Após a aplicação do questionário de associação livre, todas as palavras 

associadas à expressão-estímulo formação do professor de Matemática foram 
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tabuladas e digitadas em computador para a realização de análises estatísticas. 

Dedicamos bom tempo e atenção a essa tarefa em razão do grande número de 

palavras a serem compiladas. Em seguida, apuramos as freqüências. 

 Na execução da tarefa de apuração das freqüências, optamos por agrupar 

palavras reconhecidas como sinônimas, por exemplo, persistência e perseverança, 

das quais prevaleceu o termo perseverança; e, ainda, palavras que fazem parte de 

uma mesma categoria, por exemplo, profissional, profissionalismo, profissão, 

profissionalização, agrupadas como profissão, pois  o maior  número de evocação 

das freqüências se relacionavam a esse termo.  

Recorremos também à análise temática, por causa do grande quantitativo de 

palavras diferentes. Ela serviu como recurso adicional para nos auxiliar na 

interpretação dos sentidos que as representações expressavam. Tal 

encaminhamento foi necessário para não desconsiderar alguma tendência sugerida 

pelos dados. Na execução dessa tarefa, contamos com o auxílio de uma 

especialista na área, a fim de não se obter o significado dos dados somente com o 

olhar da investigadora. A listagem de palavras resultante de tais encaminhamentos 

foi, então, analisada sucessivas vezes, tentando-se encontrar as palavras de 

mesmo sentido. 

 Com o levantamento desses dados, organizamos os dois campos semânticos 

das representações: um com as palavras evocadas pelos professores e o outro com 

as associações produzidas pelos alunos. Em seguida, juntamos os dois 

levantamentos e obtivemos o campo semântico geral das representações sociais 

dos alunos e professores do curso  Licenciatura em Matemática.  

Assim, apresentamos os resultados encontrados para a expressão-estímulo 

formação do professor de Matemática, para os dois grupos de sujeitos da amostra. 

Foram associadas 3.336 palavras, das quais 19119 eram diferentes.  

Registramos, no quadro 11 a seguir, as palavras mais evocadas, com 

freqüência de evocação igual ou superior a 1520. 

 

 

                                                 
19 A relação de todas as palavras associadas encontra-se no Apêndice E. 
20 O número mínimo de freqüência  para cada campo semântico em análise foi estabelecido de 
acordo com os seguintes critérios estatísticos:  freqüência relativa dos termos e pelo cálculo da média 
aritmética das freqüências. Assim, cada campo semântico, dependendo do quantitativo de termos, 
terá uma freqüência mínima. Nesse campo, temos como freqüência mínima o valor 15. 
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Quadro 12 – Palavras associadas pelos alunos e professores à expressão “formação do 
professor de Matemática”, com freqüência igual ou superior a 15 (n=61) 

 

Palavras 
Associadas 

 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F 

Dedicação 200 Trabalho 50 Prática  29 Objetividade 20 

Responsabilidade  105 Profissão 50 Identidade 29 Respeito 20 

Raciocínio 101 Motivação 50 Pesquisa 29 Organização 19 

Conhecimento 100 Estudo 47 Vocação 25 Aluno 19 

Educação 98 Capacidade 42 Conteúdos 
matemáticos 

25 Criatividade 19 

Amor 95 Capacitação 51 Coragem 25 Metodologia 19 

Aprendizagem 87 Desafio 45 Inteligência 24 Números 18 

Compromisso 83 Dificuldade 43 Segurança 24 Superação 18 

Lógica 82 Disciplina 43 Formação 27 Desenvolvimento 17 

Perseverança  78 Competência 40 Experiência 24 Interação 17 

Ensino 77 Realização 39 Dinâmica 24 Poder da 
matemática 

17 

Paciência 70 Matemática 35 Transmissão 23 Desempenho 16 

Cálculo 68 Conteúdo 33 Ética 25 Sucesso 16 

Empenho 65 Saber 31 Planejamento 21 Contextualização  15 

Compreensão 63 Prazer 32 Futuro 20 Luta 15 

Didática 59       
Categorias: cognitiva, pedagógica, socioafetiva, profissional 
 

 

A maioria das palavras associadas estão relacionadas à categoria da 

dimensão pedagógica, no entanto a que detém o percentual mais elevado de 

freqüência é a socioafetiva – 35% das palavras associadas. As outras relacionam-

se à categoria pedagógica (26%) e à cognitiva (24%). A dimensão de menor 

contribuição no campo semântico é a da categoria profissional. Vale ressaltar que 

esse campo  resultou das associações dos dois grupos de sujeitos. Como o maior 

número de sujeitos participantes foi o de alunos, tal campo sofreu  influência maior 

deles. No entanto, o levantamento geral se deu, porque precisávamos delimitar 

todos os elementos presentes nas representações dos dois sujeitos integrantes do 

processo da formação do professor, para analisar como os campos de cada grupo 

influencia o geral. 

A visão quantitativa dos termos que formam as dimensões presentes no 

campo semântico em estudo nos leva a inferir, à primeira vista, que a representação 

social da formação do professor de Matemática se circunscreve aos elementos da 

dimensão socioafetiva. Porém, ao analisarmos qualitativamente alguns termos da 
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referida categoria, percebemos elementos importantes para compreender tal 

representação. 

Vejamos os termos dedicação, responsabilidade, compromisso, superação. 

Qual o sentido que os sujeitos lhes atribuem? Tomamos, por exemplo, dedicação. 

Numa primeira análise, poderíamos pensar em  dedicação do futuro professor aos 

seus alunos em sala de aula, na perspectiva de eles obterem sucesso na 

aprendizagem da Matemática. No entanto, o sentido atribuído por alguns sujeitos na 

entrevista foi “para aprender Matemática, é necessário se dedicar ao seu estudo”. 

Nesse sentido, dedicação se configura como elemento necessário ao sujeito no 

processo de aprendizagem da Matemática (não é sem razão que foi a palavra mais 

evocada pelos alunos). De outra parte, segundo alguns professores reiteram, para 

se obter êxito na aprendizagem da referida disciplina, é fundamental a dedicação. 

Como ilustração,  seguem alguns trechos das entrevistas de alunos e professores: 

Os professores aqui são muito bons, o problema é que eu não tenho 
tempo para me dedicar. Assim, para estudar mesmo, compreender 
as fórmulas (A6EB1). 

Matemática é difícil é, mas você aprende, basta se dedicar a ela, 
não tem mágica, porque aqui as pessoas são atletas intelectuais, 
têm que treinar. Sem treinar, é impossível, você não consegue, 
nenhum atleta consegue (P7EPE). 

 

Ainda para ilustrar essa representação, observe-se a matéria publicada no 

Diário de Pernambuco, no dia 21/01/2008, no guia de profissões,  sobre as 

oportunidades que a Matemática oferece para o mercado de trabalho. A matéria 

complementa alguns de nossos dados a começar pelo título “Paixão pelos 

Números”. A capa apresenta uma aluna do 5º período e destaca: “Matemática é 

uma profissão para quem quer se dedicar bastante”. No texto, outro aluno, recém-

ingresso no curso de Matemática destaca também: “É preciso se dedicar bastante 

para ter êxito na Matemática”. Encontra-se no anexo 3 cópia dessa matéria, porque 

também nos forneceu subsídios para a compreensão de algumas representações. 

Como o próprio Moscovici (1978) pontua, a mídia é um espaço que contribui para a 

formação das representações sociais. 

 Diante de tais considerações, podemos inferir que o termo dedicação 

aparece nas representações, porque a dedicação é necessária para se adquirir   

conhecimento  matemático. Assim, essa representação faz parte da dimensão da 
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categoria cognitiva, como também se incluem na mesma análise superação e 

compromisso. 

 Outros termos merecem destaque: amor e prazer.  A primeira vista, é salutar 

encontrá-los nas representações, mas as entrevistas esclareceram o tipo de amor a 

que os sujeitos se referiam. Na verdade, em relação ao amor, eles queriam dizer: 

para ser professor de Matemática, tem que gostar de Matemática. Isso foi ilustrado 

em várias ocasiões, na associação livre e quando alguns sujeitos escreveram “amor 

à Matemática”, “amor à disciplina”, o que no momento da compilação dos dados, 

transformamos em amor. O título da matéria do jornal referida anteriormente 

também ilustra a mesma representação: “Paixão pelos Números”. Igualmente, o 

depoimento de alunos e professores confirma essa análise. Vejamos alguns 

exemplos: 
 
 
Matemática é assim, tem que gostar dela; é como culinária, artes, 
música, só se faz bem essas coisas se gostar delas (P2EPE). 
 
Eu tenho prazer intelectual quando concluo a resolução de um 
problema. Já fiquei até uma semana para resolver um, mas valeu a 
pena, é um prazer enorme. Você se sente o máximo quando isso 
acontece (A2ED2).  

 

Ainda para complementar nossa análise, também nos respaldamos em 

informações que circularam na mídia. Recorremos a um texto publicado num 

folhetim de Educação Matemática de determinada instituição. Já no título  

vislumbramos subsídios para a compreensão das representações: “Gênese e 

história: lugar nos corações matemáticos?” (SIMIS, 2003). Parte do artigo dizia o 

seguinte: Há mais paixão e emotividade na formação do tecido matemático do que 

deixa antever a habitual rejeição nos meios escolares (SIMIS, 2003, p. 1) 

 Pelo exposto, os termos amor e prazer, presentes no campo semântico das 

representações, estão relacionados ao amor pela Matemática, e não aos 

sentimentos de afetividade necessários à prática pedagógica como bem nos alerta 

Freire: 

Ensinar exige querer bem aos educandos [...] como 
professor preciso estar aberto ao gosto de querer 
bem, às vezes, à coragem de querer bem aos 
educandos e à própria prática educativa de que 
participo (FREIRE, 1997, p. 159). 
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Assim, podemos considerar que tais representações, mesmo sendo da 

dimensão socioafetiva, estão relacionadas à dimensão cognitiva. E ainda: o campo 

semântico das representações sociais dos professores e alunos circula em torno 

das categorias cognitiva e pedagógica, enquanto as dimensões socioafetiva e 

profissional circulam também em torno daquelas dimensões.  

Para compreender como as aludidas representações são organizadas em 

cada campo semântico, de acordo com os sujeitos, apresentamos os campos 

obtidos com as evocações dos alunos e professores separadamente. 

 
6.4 Identificação do campo semântico das representações sociais sobre a 
formação do professor concebidas pelos alunos do curso Licenciatura em 
Matemática 
 
 Como anunciamos anteriormente, subdividimos os dados também em dois 

campos: um com as associações dos alunos dos primeiros e o outro com as 

palavras evocadas pelos alunos dos últimos períodos. Assim, temos três campos 

semânticos para os alunos. Mais adiante, apresentamos o geral, ou seja, o campo 

construído baseado nas informações dos 482 alunos e, depois, os campos 

formados com base nas informações dos 247 alunos dos primeiros períodos e 235 

dos alunos dos últimos períodos. Seguem os resultados encontrados para a 

expressão-estímulo formação do professor de Matemática referentes a todos os 

alunos. Foram associadas 2.892 palavras, das quais 16621 diferentes; as mais 

evocadas tiveram  freqüência igual ou superior a 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
21 A relação de todas as palavras associadas encontra-se no Apêndice F.  
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Quadro 13 – Palavras associadas pelos alunos à expressão “formação do  
professor de Matemática” com freqüência igual ou superior a 15 (n=57) 

 
Palavras  

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F 

Dedicação 188 Motivação 47 Coragem 25 Futuro 19 

Responsabilidade  97 Trabalho 46 Identidade 26 Conteúdo 18 

Conhecimento 94 Profissão 45 Inteligência 24 Números 18 

Raciocínio 86 Desafio 44 Vocação 24 Superação 18 

Amor 88 Estudo 44 Segurança 24 Organização 18 

Educação 81 Capacitação 44 Experiência 22 Planejamento 18 

Perseverança  76 Didática 42 Dinâmica 22 Aluno 17 

Compromisso 74 Capacidade 42 Conteúdos 
matemáticos 

21 Poder da 
matemática 

17 

Aprendizagem 73 Dificuldade 41 Prática  21 Ética 17 

Paciência 66 Disciplina 40 Pesquisa 21 Desempenho 16 

Empenho 65 Realização 39 Respeito 20 Sucesso 16 

Ensino 64 Prazer 30 Matemática 20 Interação 15 

Cálculo 63 Competência 29 Objetividade 20 Luta 15 

Lógica 62 Saber 28 Formação 19 Criatividade 15 

Compreensão 59       
Categorias: cognitiva, pedagógica, socioafetiva, profissional. 
 
  

Assim como no campo geral, a maioria das palavras associadas (38%) estão 

relacionadas à categoria da dimensão socioafetiva, enquanto 24% se relacionam à 

dimensão cognitiva e 23%, à categoria pedagógica. A dimensão com menor 

contribuição no campo semântico é a profissional, com apenas 15% das palavras 

associadas. Como se pode observar, esse resultado se aproxima bastante do geral, 

porquanto, segundo já mostramos, a amostra reúne um maior número de alunos. 

Quanto às análises sobre o campo, cabem aqui as mesmas decorrentes das 

observações feitas anteriormente. 

Para compreender as representações, adiante registramos o campo dos 

alunos que iniciavam o processo de formação e o dos concluintes, de modo que se 

perceba onde eles se aproximam, onde se afastam. 

 
6.4.1 Campo semântico das representações sociais sobre a formação do professor: 

alunos dos primeiros períodos do curso  Licenciatura em Matemática 
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Para a expressão-estímulo formação do professor de Matemática, foram 

associadas 1.482 palavras, das quais 11622 diferentes; as mais evocadas tiveram  

freqüência igual ou superior a 12. 
 

Quadro 14 – Palavras associadas pelos alunos dos primeiros períodos à expressão 
“formação do professor de Matemática” com freqüência igual ou superior a 12 (n=33) 

 
Palavras  

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F 

Dedicação 114 Realização 32 Prazer 22 
Amor 62 Perseverança  30 Estudo 20 
Raciocínio 56 Profissão 30 Didática 20 
Conhecimento 51 Trabalho 27 Competência 19 
Responsabilidade  49 Ensino 26 Capacidade 18 
Empenho 40 Lógica 26 Disciplina 18 
Cálculo 40 Compreensão 26 Inteligência 14 
Educação 39 Desafio 26 Vocação 14 
Aprendizagem 38 Capacitação 25 Futuro 14 
Compromisso 36 Dificuldade 25 Superação 13 
Paciência 35 Motivação 23 Coragem 12 

        Categorias: cognitiva, pedagógica, socioafetiva, profissional 
 
 

As representações dos alunos dos primeiros períodos apresentam um 

percentual elevado da dimensão socioafetiva (45%), a dimensão cognitiva com 25% 

e a pedagógica com 17%. Já a categoria de palavras da dimensão profissional 

aparece com apenas 13%. Um dado importante que completa a análise refere-se ao 

fato de a categoria socioafetiva também compilar o número maior de palavras 

associadas: 12 no total. As demais categorias mostram, cada uma delas, uma 

média de 6 palavras. Em outras palavras, além de concentrar a representação, a 

categoria socioafetiva revela a diversificação entre os termos associados.  

Neste campo, vislumbramos uma representação centrada na dimensão  

socioafetiva, por sua predominância e pela diversidade de palavras que ilustram tal 

categoria. É importante lembrar que o termo dedicação é entendido aqui tal qual 

analisado anteriormente, assim como amor e prazer. Entretanto, ocorreu freqüência 

significativa dos termos paciência, perseverança, superação, coragem, empenho, 

desafio, motivação, ou seja, todos os termos pertinentes às expectativas dos alunos 

quanto à superação dos obstáculos  surgidos no decorrer do curso.  

                                                 
22 A relação de todas as palavras associadas encontra-se no Apêndice G.  
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Outro ponto orientador dessa análise diz respeito às palavras que emergiram 

da categoria conceitual raciocínio, conhecimento, cálculo, lógica, compreensão, 

capacidade e inteligência. Elas fazem parte das representações hegemônicas, que, 

segundo  Moscovici (1988), são aquelas compartilhadas por todos os membros de 

um grupo social. A propósito, quando estávamos iniciando o processo de pesquisa, 

aplicamos alguns questionários de associação livre a alunas do curso de Pedagogia 

com a mesma expressão indutora usada aqui. Resultado: aquelas palavras 

(raciocínio, conhecimento, cálculo, lógica, compreensão, capacidade e inteligência) 

também figuraram na representação delas, mas com o diferencial de que estavam 

muito associadas às palavras medo e raiva.  

Então, quanto à dimensão cognitiva, as representações dos alunos dos 

primeiros períodos não divergem das que circulam no meio social a respeito da 

formação do professor de Matemática. Isso porque a representação social não se 

embasa numa concepção individualista, mas decorre da construção social dos 

sujeitos em determinada sociedade (MOSCOVICI, 1978).  

Na seção subseqüente, mostramos o campo semântico dos alunos dos 

últimos períodos, a fim de compreendermos melhor as representações e 

compararmos os resultados de ambos.  

 
6.4.2 Campo semântico das representações sociais sobre a formação do professor: 

alunos dos últimos períodos do curso Licenciatura em Matemática 

 

Para a expressão-estímulo formação do professor de Matemática, foram 

associadas 1.410 palavras, das quais 14123 diferentes; as mais evocadas tiveram 

freqüência igual ou superior a 10. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
23 A relação de todas as palavras associadas encontra-se no Apêndice H.  



 154

Quadro 15 – Palavras associadas pelos alunos dos últimos períodos à expressão 
“formação do professor de Matemática” com freqüência igual ou superior a 10 (n=51) 

 
Palavras  

Associadas 
F Palavras Associadas F Palavras Associadas F 

Dedicação 74 Cálculo 23 Pesquisa 13 

Responsabilidade  48 Didática 22 Matemática 13 

Perseverança  46 Disciplina 22 Problematização 13 

Conhecimento 43 Capacitação 19 Números 13 

Educação 42 Trabalho 19 Aluno 12 

Compromisso 38 Segurança 19 Experiência 12 

Ensino 38 Conteúdos matemáticos 18 Ética 11 

Lógica 36 Saber 18 Prática  11 

Aprendizagem 35 Desafio 18 Teoria 11 

Compreensão 33 Dificuldade 16 Desempenho 10 

Raciocínio 30 Respeito 16 Interação 10 

Paciência 31 Profissão 15 Desenvolvimento 10 

Amor 26 Identidade 15 Metodologia 10 

Empenho 25 Conteúdo 15 Atualização 10 

Motivação 24 Planejamento 14 Competência 10 

Estudo 24 Dinâmica 13 Inteligência 10 

Capacidade 24 Coragem 13 Vocação 10 
Categorias: cognitiva, pedagógica, socioafetiva, profissional. 
 
 

As representações dos alunos dos últimos períodos apresentam também o 

percentual mais elevado (34%) na dimensão socioafetiva, contudo evidencia-se 

certo equilíbrio entre as demais dimensões: 29% de termos que fazem parte da 

dimensão pedagógica e 25%, da dimensão cognitiva. Já a categoria da dimensão 

profissional, como vem ocorrendo nos outros campos, aparece com o percentual 

mais baixo: 12% de palavras. Quanto à distribuição do número de palavras por 

categoria, apresenta-se de forma eqüitativa: 17 na dimensão pedagógica, 12 na 

categoria cognitiva e 11 nas socioafetiva e profissional. Observa-se que, mesmo 

tendo a maior diversidade de palavras, a categoria pedagógica não representa o 

maior percentual de freqüência no campo, dado que nos dá indício de que essa 

dimensão é muito evocada pelos alunos concluintes.    

Vejamos o que cada categoria nos revela sobre as representações dos alunos. 

A categoria pedagógica mostra diversidade de palavras em relação ao campo dos 

alunos dos primeiros períodos. As palavras que a ilustram são por ordem da 

contribuição no campo: saber, planejamento, dinâmica, pesquisa, problematização, 

aluno, prática, teoria interação, metodologia, além das demais encontradas no 
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campo dos alunos dos primeiros períodos. Observa-se aqui significativa diferença 

entre as representações dos alunos do primeiro período e as do último. Em primeiro 

lugar, as dos alunos do último período deixam de ser hegemônicas e passam a ser 

emancipadas, que, segundo Moscovici (1988), se constroem mediante a circulação 

de conhecimentos e idéias pertencentes a subgrupos com contatos variáveis, ou 

seja, cada subgrupo vai criar a própria versão. Em segundo lugar, as palavras que 

compõem essa categoria vislumbram o que Tardif (2002) pontua como sendo os 

saberes curriculares. Para o referido autor, tais saberes correspondem aos 

discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição 

educacional categoriza e apresenta como modelos de cultura erudita e de formação 

profissional. Apresentam-se, concretamente, sob a forma de programas escolares 

(objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem aprender a aplicar. 

Na categoria cognitiva dos alunos dos últimos períodos, vislumbramos os 

termos: conteúdos matemáticos, dificuldade, conteúdo, matemática e números, 

além dos demais associados pelo grupo de alunos dos primeiros períodos. Uma 

característica da categoria em tela é que ela não mostra a diversidade da categoria 

pedagógica; ao contrário é mais concentrada e aqui aparece com significativa 

freqüência dos termos conteúdos matemáticos e conteúdos, os quais, juntos, 

formam 33 associações e não aparecem no campo dos alunos dos primeiros 

períodos. Nota-se que tais representações também são consideradas 

emancipadas, o que reforça a perspectiva de que conteúdos matemáticos 

constituem representação específica dessa formação. Esses elementos ilustram 

bem os saberes disciplinares discutidos por Tardif (2002), os quais, segundo ele, 

correspondem aos diversos campos do conhecimento hoje integrados nas 

universidades e nas instituições formadoras sob a forma de disciplinas (por 

exemplo, Matemática, História, Literatura etc.).  

A categoria profissional, assim como nos demais campos, não apresenta  

percentual significativo, mas contribui na organização deste campo. Vejam-se as 

palavras que a formam: identidade, respeito, experiência, desempenho, 

desenvolvimento e atualização, além das demais presentes na representação dos 

alunos do primeiro período. Aqui, também se observa a evolução das 

representações hegemônicas para as emancipadas. Convém destacar agora a 

preocupação com a continuidade da formação e com o reconhecimento da 

profissão. A propósito, Pimenta (2000, p. 19) pontua que “uma identidade 
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profissional se constrói, a partir da significação social da profissão”. Nesse sentido, 

os dados mostram que tal construção se inicia no processo de formação. 

Para concluir a análise, observamos diferenças significativas entre as 

representações dos alunos dos primeiros e as dos últimos período do curso de 

formação de professores. Quando chegam ao curso de formação inicial, já trazem 

alguns conhecimentos, saberes, valores e suas representações sobre o que é ser 

professor oriundos da vivência como alunos. Vivida tal experiência, eles avaliam os  

professores: os bons em conteúdo, mas não em didática; os bons nas duas ou 

apenas em uma delas;  os que contribuíram para sua formação humanística. 

Também sabem sobre as representações e os estereótipos que a sociedade tem 

formulado a respeito dos professores, através dos meios de comunicação. O 

desafio, então, para os cursos de formação inicial é o de possibilitar o processo de 

mudança desses conhecimentos e representações, ou seja, o aluno passar a ver-

se como professor, construir a sua identidade de professor (PIMENTA, 2000). 

Na primeira aproximação com as representações sociais dos dois grupos de 

alunos investigados, constatamos uma mudança: enquanto os dos primeiros 

períodos expressaram uma representação mais hegemônica, construída de suas 

vivências e experiências como alunos da Educação Básica, os dos últimos períodos 

(têm mais tempo no processo de formação) demonstraram representações  

emancipadas.  

Segundo Tardif, (2002), os professores ensinam muito mais do que pensam 

estar ensinando. No caso da formação docente, para além de seus conteúdos, eles 

formam nos alunos posturas e maneiras de enfrentar as questões cotidianas da 

docência. O aluno aprende muito mais pelo que vivencia do que por postulados 

teóricos. Assim, acreditamos que as representações dos alunos sofrem influência 

das dos professores.  

Para compreender tal relação, onde as representações se aproximam e 

divergem, como se organizam e repercutem na prática dos cursos de formação de 

professores de Matemática, passaremos a analisar os campos semânticos das 

representações dos docentes dos cursos em análise.  
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6.5 Campo semântico das representações sociais dos professores sobre a 
formação docente do curso  Licenciatura em Matemática 
 

Para a expressão-estímulo formação do professor de Matemática foram 

associadas 444 palavras das quais 11324 diferentes; as mais evocadas tiveram 

freqüência igual ou superior a 4. 

 
Quadro 16 – Palavras associadas pelos professores à expressão “formação 

do professor de Matemática” com frequência igual ou superior a 4 (n=42) 
 

Palavras Associadas F Palavras Associadas F Palavras 
Associadas 

F 

Lógica 20 Pesquisa 8 Trabalho 4 
Educação 17 Responsabilidade 8 Capacitação 7 
Didática 17 Transformação  8 Compreensão 4 
Conhecimento 16 Ética 8 Aplicação 4 
Conteúdo 15 Integração 7 Reflexão 4 
Matemática 15 Educação matemática 7 Cidadania 4 
Raciocínio 15 Metodologia 7 Criatividade 4 
Aprendizagem 14 Amor 7 Desenvolvimento 4 
Ensino 13 Formação  8 Problematização 4 
Dedicação 12 Contextualização 6 Conteúdos 

matemáticos 
4 

Competência 11 Fundamento 6 Paciência 4 
Transmissão 10 Interdisciplinaridade 5 Álgebra 4 
Compromisso 9 Profissão 5 Geometria 4 
Prática  8 Cálculo 5 Aritmética 4 

            Categorias: cognitiva, pedagógica, socioafetiva, profissional. 
 
 
 As representações dos professores, ao contrário das dos alunos, mostram um 

percentual elevado da dimensão pedagógica (39%) e da dimensão cognitiva  (36%). 

As categorias das dimensões socioafetivas e profissionais aparecem apenas com 

15% e 10%, respectivamente. Observe-se também, nos mesmos dados, o que se 

vem discutindo em torno dos cursos de Licenciatura a respeito da dicotomia 

conhecimento da área pedagógica e o da área específica. Nesse sentido, percebe-

se, na análise das representações, que os professores elegem, como 

conhecimentos importantes para a formação dos alunos do curso  Licenciatura em 

Matemática, os conteúdos específicos da área a ser ensinada e a forma de serem 

ensinados. Embora se compreenda a importância do conhecimento específico, este 

não abarca a amplitude dos saberes necessários para a atuação profissional de um 

                                                 
24 A relação de todas as palavras associadas encontra-se no Apêndice I.  
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professor. Com base no que se discute na atualidade – Schön (1992), Zeichner 

(1993), Pimenta (2000) entre outros –, compreendemos que na formação se 

contemplem os saberes disciplinares e curriculares; que a formação ofereça ao 

futuro docente subsídios para ele tornar-se capaz de compreender o contexto social 

contemporâneo e seu papel nessa realidade, assim como  habilitar-se à prática 

pedagógica crítica e reflexiva. 

 Assim, de acordo com os dados apresentados, o sentido dado à docência 

pelos professores pesquisados fundamentou-se na racionalidade técnica 

instrumental definida por Schön (1992). O elemento fundamental do ensino, nessa 

perspectiva, é a lógica organizacional do conteúdo a ser ensinado, suas partes e 

pré-requisitos sem maiores preocupações com os sujeitos da aprendizagem e com o 

contexto em que ela deveria acontecer. Convém, então, compreendermos tais 

representações no contexto onde foram construídas. Daí por que optamos por 

desdobrar o campo semântico em questão em dois: o dos professores que atuam 

nas universidades e o dos que lecionam nas faculdades de formação docente. 

 

6.5.1 Campo semântico das representações sociais (sobre a formação docente) dos 

professores que lecionam no curso Licenciatura em Matemática das universidades 

 
Para a expressão-estímulo formação do professor de Matemática, foram 

associadas 222 palavras, das quais 8325 diferentes; as mais associadas tiveram 

freqüência igual ou superior a 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 A relação de todas as palavras associadas encontra-se no Apêndice J.  
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Quadro 17 – Palavras associadas pelos professores das universidades à expressão 
“formação do professor de Matemática” com freqüência igual ou superior a 3 (n=33) 

 

Palavras Associadas F Palavras Associadas F Palavras Associadas F 

Lógica 14 Integração 6 Conteúdos matemáticos 3 

Didática 13 Amor 5 Competência 3 

Raciocínio 9 Ética 5 Responsabilidade 3 

Educação 9 Ensino 4 Trabalho 3 

Matemática 9 Metodologia 4 Prática 3 

Conhecimento 9 Compromisso 4 Pesquisa 3 

Conteúdo 9 Ed. Matemática 4 Disciplina 3 

Transmissão 9 Aritmética 4 Formação 3 

Aprendizagem 7 Geometria 4 Paciência 3 

Dedicação 6 Fundamentos 3 Mudança 3 

Orientação 6 Aplicação 3   
      Categorias: cognitiva, pedagógica, socioafetiva, profissional. 
 
 

As representações dos professores das universidades apresentaram  

percentual equilibrado entre as dimensões cognitiva e pedagógica, 40% e 37% 

respectivamente. Já as da dimensão socioafetiva mostraram o percentual 18% das 

palavras do campo e as da dimensão profissional apareceram com o percentual 

mais baixo 5%. Quanto à distribuição do número de palavras por categoria nesse 

campo, constatamos o seguinte: 13 na dimensão pedagógica, 10 na cognitiva, 6 na 

socioafetiva e apenas 3 palavras na dimensão profissional.  

Podemos inferir, então, que as representações sociais dos professores que 

atuavam nas universidades não evidenciaram relação com a construção da 

identidade de professor. Segundo Pimenta,  
 
Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir de significação 
social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da 
profissão; da revisão das tradições (PIMENTA, 2000, p.19). 
 
 

Ainda de acordo com a mesma autora, um dos desafios dos cursos de 

formação inicial é colaborar no processo de passagem de o aluno ver-se como 

professor, isto é, ajudá-lo a construir a sua identidade de professor. Nesse sentido, 

é necessário que, nos cursos de formação, a dimensão profissional também seja 

contemplada; ao contrário, é que menos aparece nos campos semânticos das 

representações sociais em estudo. 
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Outro ponto destacável no campo em questão é o equilíbrio entre as 

categorias cognitiva e pedagógica, o que sugere essas representações serem 

orientadas pela concepção da racionalidade técnica, a qual também é perceptível 

na pouca relevância mostrada na dimensão socioafetiva. 

Diante de tais resultados, podemos afirmar que as representações do referido 

grupo de professores estão ancoradas na premissa básica de que, para formar o 

docente, é necessário ensinar um corpo de conhecimentos estabelecidos e 

legitimados pela ciência e pela cultura, especialmente pelo valor intrínseco que 

representam. O elemento fundamental do ensino, nessa perspectiva, é a lógica 

organizacional do conteúdo a ser ensinado, suas partes e pré-requisitos, sem 

maiores preocupações com os sujeitos da aprendizagem e com o contexto em que 

a aprendizagem deva acontecer. O conhecimento, tido como puro reflexo dos 

objetos, se organiza sem a mediação dos sujeitos. Na mesma direção, as 

características do trabalho do professor também são tributárias da lógica e da 

neutralidade: segurança, transmissão caracterizada pela metodologia da 

demonstração, parâmetros únicos de avaliação. 
 

6.5.2 Campo semântico das representações sociais (sobre a formação docente) dos 

professores que lecionam no curso Licenciatura em Matemática das faculdades 
 

Para a expressão-estímulo formação do professor de Matemática, foram 

associadas 222 palavras, das quais 8126 diferentes; as mais associadas tiveram 

freqüência igual ou superior a 3. 
 

Quadro 18 – Palavras associadas pelos professores das faculdades à expressão  
“formação do professor de Matemática” com freqüência igual ou superior a 3 (n=32) 

 
Palavras 

Associadas 
F Palavras Associadas F Palavras Associadas F 

Ensino 9 Dedicação 6 Fundamento 3 
Educação 8 Compromisso 5 Ética 3 
Transformação 8 Responsabilidade 5 Problematização 3 
Competência 8 Pesquisa 5 Formação  3 
Conhecimento 7 Prática 5 Profissão 3 
Aprendizagem 7 Capacitação 5 Avaliação 3 
Raciocínio  6 Contextualização 4 Educ Matemática 3 
Lógica 6 Didática 4 Metodologia 3 
Matemática 6 Criatividade 4 Interdisciplinaridade 3 
Conteúdo 6 Desenvolvimento 4   

                                                 
26 A relação de todas as palavras associadas encontra-se no Apêndice L.  
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Observe-se, nesse campo semântico, a predominância da categoria 

pedagógica (47%), seguida da cognitiva (24%). As categorias profissional e 

socioafetiva aparecem com 16% e 13%, respectivamente. Quanto à distribuição do 

número de palavras por categoria, constatamos: 10 termos da dimensão 

pedagógica, 11 da cognitiva e 4 para as dimensões profissional e socioafetiva 

respectivamente. 

Daí, podemos afirmar que as representações sociais dos professores que 

atuam nas faculdades estão mais próximas da dimensão pedagógica do curso em 

análise, bem como há certo equilíbrio entre as demais dimensões. Quanto à 

identidade do professor, percebe-se que se vislumbra, em tais representações, 

contribuição mais significativa (16%) em relação às dos docentes das 

universidades.  

Quanto às características que possibilitam analisar a orientação pedagógica 

que emerge das representações, vislumbramos indícios de  aproximação com a 

perspectiva da racionalidade prática, mas ainda se percebem termos ancorados na 

racionalidade técnica, como transmissão, conteúdo, fundamento, dedicação. Esse 

fato pode estar atrelado à formação positivista ainda muito presente nos cursos de 

formação de professores de Matemática, pois poucas vezes lhes são dadas 

oportunidades de empreenderem uma discussão que possibilite pensarem o ensino 

da Matemática em outra visão. Assim, incute-se neles a concepção de que a 

matemática é um conhecimento pronto e acabado, resta ao professor dominá-lo 

para poder transmiti-lo.  

De outra parte, observamos indícios de outra forma de compreender o 

processo de ensino, por exemplo, nas representações educação matemática, 

interdisciplinaridade, problematização, contextualização, pesquisa e prática, nas 

quais vislumbramos a idéia de múltiplas possibilidades nos processos de ensinar e 

aprender a Matemática. Entretanto, na visão geral dos docentes do curso em 

estudo, ainda resiste a representação da formação com viés do que foi estabelecido 

historicamente, ou seja, formação circunscrita à aquisição dos conhecimentos 

específicos da área e à forma de como ensiná-los. Nessa perspectiva, o domínio do 

conteúdo é suficiente para a formação do professor. Ignoram-se, assim, a 

complexidade e as especificidades da profissão docente. 
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Desses primeiros levantamentos iniciais, obtivemos elementos importantes, 

cuja análise permitiram uma primeira aproximação das representações sociais dos 

alunos e professores sobre a formação docente. 

 Considerando as representações identificadas nos campos semânticos e 

apresentadas nesta fase da pesquisa, a seguir buscamos compreender de que 

forma estão organizadas, a fim de melhor entender a análise. Isso porque nem todos 

os elementos da representação têm a mesma importância: alguns são essenciais, 

outros, importantes; e outros são secundários (ABRIC, 2003). E ainda: estudar uma 

representação social é, antes de tudo, procurar os elementos constituintes de seu 

núcleo central. O conhecimento do conteúdo de uma representação não é suficiente, 

é a organização deste conteúdo que dá sentido à representação, pois segundo Abric 

(2003), dois conteúdos idênticos podem corresponder a duas representações sociais 

diferentes.  

 

6.6 Segunda fase da etapa da pesquisa: análise da organização da estrutura 
interna das representações sociais  

 

Obtivemos os resultados que se seguem mediante os questionários de 

associação dirigida e o levantamento das palavras consideradas mais importantes 

pelos sujeitos nos questionários de associação livre e dirigida, conforme 

explicitamos no capítulo 4. 

 Os sujeitos participantes desta fase do estudo foram os mesmos da primeira, 

porém a amostra foi composta por 439 sujeitos, dos quais 369 alunos: 173 dos 

primeiros períodos e 196 dos últimos períodos; 227 do sexo masculino e 142 do 

sexo feminino. Todos estudavam no curso noturno e 78% deles trabalhavam em 

uma atividade remunerada. A faixa etária situava-se na escala intervalar de 18 a 50 

anos, mas  a maioria dos sujeitos estava na faixa de 21-25 anos. 

 

Participaram da amostra 70 professores: 46 do sexo masculino e 24 do sexo 

feminino; 50% licenciados em Matemática e os demais bacharéis em Matemática e 

licenciados em outras disciplinas. Quanto à qualificação, 38% eram especialistas, 

38%, mestres e 24%,  doutores.  

Os dados produzidos por meio do questionário de associação dirigida 

possibilitaram-nos identificar e analisar a organização da estrutura interna das 
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representações descritas pelos sujeitos. Isso permitiu o acesso ao núcleo central da 

representação sobre a formação do professor de Matemática, com base na 

observação da freqüência das palavras mais associadas pelos sujeitos e pelo 

levantamento das palavras consideradas  as mais importantes. Segundo Moliner 

(1994), 

 [...] em todo estudo de representação, constata-se que certas 
cognições, designadas por seu rótulo verbal, aparecem mais 
freqüentemente do que outras no discurso dos sujeitos. Esse 
fenômeno de saliência, que aparece geralmente associado ao status 
central de certas cognições, não deve surpreender.  Precisamente, a 
saliência é uma conseqüência do valor simbólico das cognições 
centrais (MOLINER, 1994, p. 208). 

 
Daí, destaca o referido autor, é necessário, para a detecção dos elementos 

constituintes do núcleo central, além da saliência, que também se verifique o poder 

associativo deles.  

Assim, de início, fizemos o levantamento das palavras consideradas pelos 

sujeitos, na associação livre, as mais importantes, verificando a saliência delas; em 

seguida, observamos, com os dados da associação dirigida, as palavras  

associadas. Acreditamos que esses procedimentos nos possibilitaram detectar o 

núcleo central das representações em estudo.   

Apresentamos adiante o levantamento das palavras consideradas as mais 

importantes por todos os sujeitos pesquisados. Das 557 palavras indicadas, 

selecionamos apenas aquelas que apareceram mais de 20 vezes, as quais, embora 

tenham constituído tão-somente 4% de freqüência do total de palavras indicadas, 

correspondem a 43% do total de evocação. Tal critério, também o adotamos para a 

apresentação dos resultados, separadamente, dos alunos e os dos professores. 

Seguem-se os resultados desse levantamento: primeiro as palavras indicadas pelos 

alunos, depois as indicadas pelos professores; em seguida, o levantamento geral. 
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Quadro 19 – Palavras – com freqüência 2027 - indicadas 
                                 como as mais importantes na associação livre - alunos 
 

Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F 

Dedicação 66 Raciocínio 41 Compromisso 20 

Conhecimento 50 Educação 20   

                 Categorias: cognitiva, pedagógica, socioafetiva, profissional. 
 

Observa-se nos dados acima a predominância da categoria cognitiva com 

19% do total de palavras indicadas. Isso significa que, do total dos 482 alunos, 91 

deles apontaram tais palavras como as mais importantes na formação do professor 

de Matemática. Considerando que o termo dedicação se relaciona à referida  

categoria, conforme analisamos anteriormente, aquele percentual sobe para 33%, o 

que equivale a 157 alunos do total pesquisado. As categorias pedagógica e 

socioafetiva aparecem com a contribuição de 4% apenas, para cada uma delas. 

Não observamos  elementos da categoria profissional.  

 
Quadro 20 – Palavras – com freqüência 2028 - indicadas 

                                 como as mais importantes na associação livre - professores 
 

Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F 

Conteúdo 9 Didática 8 Raciocínio 6 

Conhecimento 8 Lógica 6 Competência 6 
                Categorias: cognitiva, pedagógica, socioafetiva, profissional. 

 

Constata-se, no quadro 20 a predominância da categoria cognitiva (39%), ou 

seja, dos 75 professores pesquisados, 29 apontaram as mencionadas palavras 

como as que melhor definiam a formação do professor de Matemática. Observam-se 

também 19% da categoria pedagógica. Mas não aparecem elementos da categoria 

socioafetiva e profissional, o que nos levou a inferir que as destacadas dimensões 

não faziam parte do núcleo central das representações dos docentes dos cursos 

acerca da formação.  

                                                 
27 O levantamento com a relação de todas as palavras consideradas  mais importantes encontra-se 
no apêndice M. 
28 O levantamento com a relação de todas as palavras consideradas  mais importantes encontra-se 
no apêndice N. 
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Vislumbramos nessas representações o que se vem discutindo sobre a 

formação fundamentada na racionalidade técnica, como já analisamos 

anteriormente. 
 

Quadro 21 – Palavras – com freqüência 2029 - indicadas 
                                 como as mais importantes na associação livre - alunos/professores 

 
Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F 

Dedicação 67 Raciocínio 47 Compromisso 22 

Conhecimento 58 Didática 24 Educação 21 

                 Categorias: cognitiva, pedagógica, socioafetiva, profissional. 

 

Observa-se, no quadro 21, a predominância da categoria cognitiva, 

considerando o que se tem apresentado em relação ao termo dedicação. Temos, 

assim, 31% de elementos dessa categoria; 16% da categoria pedagógica; e 4%  da 

sociafetiva. Isso confirma, mais uma vez, a prevalência das dimensões da área 

específica e a pedagógica como elementos constituintes da centralidade das 

representações sobre a formação. Tais dados indicam quais elementos apresentam 

mais saliência na representação. Passemos, agora à análise dos dados que 

organizam a estrutura interna, ou seja, que, em certos contexto, são mais 

associados ao objeto em estudo. 

Com as associações produzidas na associação dirigida, organizamos os 

quadros com as  freqüências das palavras associadas pelos professores e outro 

com as associações produzidas pelos alunos. Em seguida, juntamos os dois 

levantamentos e obtivemos o resultado geral dos termos mais associados  que  

integram a estrutura interna das representações sociais dos alunos e professores do 

curso estudado.  

Assim, apresentamos os resultados encontrados para a expressão-estímulo 

formação do professor de Matemática em relação aos dois grupos de sujeitos da 

amostra. Eles associaram 4.372 palavras a partir de 20 termos propostos, conforme 

delimitamos no capítulo 4. Daí, obtivemos, em média, 10 palavras associadas por 

sujeito – convém lembrar que participaram da amostra 439 respondentes entre 

alunos e professores. Essa técnica nos permitiu vislumbrar, dentre as palavras que 
                                                 
29 O levantamento com a relação de todas as palavras consideradas  mais importantes encontra-se 
no apêndice O. 
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constituíram o conteúdo da representação, quais faziam parte de sua estrutura 

interna. Como o sujeito teve a possibilidade de escolher, entre várias palavras, as 

que foram associadas e permaneceram com o mesmo percentual de freqüência, 

consideramos estas como integrantes  do núcleo central da representação.  

 

6.6.1 Organização das representações sociais sobre a formação no curso 

Licenciatura em Matemática  

 

 
Quadro 22 – Palavras associadas à expressão “formação do professor de Matemática”  

(n=20) – alunos 
 

Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F 

Dedicação 287 Competência  240 Matemática 177 Conteúdo 148 

Conhecimento  272 Aprendizagem 212 Educação  176 Pesquisa 121 

Responsabilidade 249 Lógica 204 Ensino 174 Formação 106 

Raciocínio  247 Didática 201 Profissão 158 Ética  104 

Compromisso 244 Amor 197 Prática  151 Capacitação 52 
Categorias: cognitiva, pedagógica, socioafetiva, profissional. 

 

Observamos, na organização da estrutura interna das representações dos 

alunos, que predomina a categoria cognitiva como também ocorre forte influência da 

categoria socioafetiva., Assim, temos 36% de termos da categoria cognitiva,  30% da 

categoria socioafetiva e 26% e 8%, respectivamente, das categorias pedagógica e 

profissional. Observa-se que, assim como no campo semântico, a categoria 

profissional não aparece efetivamente como parte integrante da representação da 

formação. Esse dado também se confirma em relação às palavras indicadas como 

as mais importantes.  
 
 

Quadro 23 –Palavras associadas à expressão “formação do professor de Matemática”   
(n=20) – professores 

 
Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F 

Competência 44 Prática   38 Dedicação 35 Ética 28 

Aprendizagem  40 Raciocínio 37 Matemática 34 Educação  25 

Didática 40 Conhecimento 35 Ensino 33 Amor  24 

Compromisso 39 Lógica 35 Profissão 29 Formação 22 

Responsabilidade 38 Pesquisa 35 Conteúdo 29 Capacitação 12 
Categorias: cognitiva, pedagógica, socioafetiva, profissional. 
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Na análise dos dados das associações dos professores, também observamos 

pouca relevância da categoria profissional, que contribui apenas  com 10% na 

organização da estrutura interna das representações e não aparece nos dados do 

levantamento dos termos mais importantes. Na organização da estrutura interna, 

temos 39% da dimensão pedagógica e 26% e 25%, respectivamente, das categorias 

cognitiva e socioafetiva. Observe-se aqui que a categoria pedagógica e a 

profissional mantêm o mesmo percentual do campo semântico; já a categoria 

cognitiva, que, no campo semântico, apresentava 36%,  caiu para 26%, ou seja, 

10% a menos; e a socioafetiva subiu de 15% para 25%. Como se vê, evidencia-se 

uma contradição em relação às palavras indicadas como as mais importantes, pois, 

nesse levantamento, a categoria cognitiva é a que aparece com 39% de elementos 

da representação.  

Convém lembrar que certos elementos da representação social escapam à 

análise, porque estariam mascarados ou escondidos. A propósito, Abric (2003) 

desenvolveu a noção de zona muda da representação social nos seus mais recentes 

avanços da teoria da abordagem estrutural. A noção de zona muda 
 

se inscreve na idéia de que certos elementos do núcleo central 
podem ser não ativados em certas situações. Poder-se-ia, portanto, 
dizer que pode existir em uma representação, em particular, no seu 
núcleo central, dois tipos de elementos adormecidos: 
- aqueles que estão sonolentos porque não ativado; 
- aqueles que estão sonolentos porque não exprimíveis (zona muda) 
(ABRIC, 2003, p. 62). 

 
 
 A esse respeito, pontua Abric (2003), alguns trabalhos atuais mostram que 

certos elementos do núcleo central estão na zona muda e que a significação da 

representação em alguns casos é falsificada, pois não se levam em conta os 

elementos essenciais. Nesse sentido, os elementos constituintes da real zona muda 

do núcleo central são de conteúdos “contranormativos”, a parte não-legítima, a face 

oculta, para a qual é necessário encontrar meios facilitadores a fim de serem 

capturados. Tais considerações mostram ser indispensável a construção de 

instrumentos que permitam acessar a referida zona muda. 

 Vejamos o que nossos dados apontam quanto à questão em tela. Segundo 

Flament (1999), as respostas a um questionário são fortemente determinadas pela 

influência normativa das instâncias de referência do sujeito; em outras palavras, o 

indivíduo sente-se pressionado a não evocar representação desviante do grupo ao 
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qual pertence. Conforme Abric (2003), isso significa que certos elementos funcionais 

do núcleo central não são pertinentes em dado contexto. Assim, atribuímos a 

contradição dos resultados nos dados dos professores ao fato de que as evocações 

produzidas estimuladas pelos  questionários de associação livre e dirigida sofreram 

as influências normativas.  Isso porque hoje se defende a necessidade de  atenção 

especial aos aspectos pedagógicos nos cursos de formação, inclusive, propagados 

pela própria legislação e presentes nas discussões teóricas atuais. 

Compreendemos, portanto, que as representações em questão se devem a essa 

realidade. No entanto, ao se indicarem as palavras mais importantes, vem à tona o 

que, na verdade, se camuflava na representação – fato observável quando se 

constata que os dados da categoria socioafetiva apresentam um percentual maior na 

associação dirigida.  

 Na análise qualitativa, ficou evidente que, em alguns casos, as palavras 

evocadas pelos sujeitos nos questionários entram em contradição com as idéias 

expostas pelo mesmo sujeito na ocasião da entrevista. Para ilustrar,  selecionamos 

um dos sujeitos.  

 Característica do sujeito em estudo: matemático, doutor em Matemática Pura, 

36 anos, sem experiência na Educação Básica, 10 anos de experiência no Ensino 

Superior, leciona disciplinas de conteúdo específico na licenciatura de uma das 

instituições em estudo. Palavras por ele evocadas na associação livre: didática, 

ensino, educação, lógica, conteúdo, dedicação. Palavra indicada como mais 

importante: conteúdo. Palavras por ele associadas na associação dirigida: 

competência, compromisso, ensino, conhecimento, raciocínio, dedicação, conteúdo, 

lógica, educação. Palavra indicada como mais importante: competência. Trechos 

da entrevista: 
 
O problema da formação é porque não tem motivação em geral por 
parte dos alunos para trabalharem nessa, digamos, para se 
interessarem de maneira mais séria na licenciatura em Matemática. 
A maioria dos alunos que escolhem isso, em geral o cara escolhe por 
falta de opção. Escolhe porque, às vezes, o cara não consegue 
passar no vestibular de Direito,  de Medicina ou de Engenharia 
(P9EPE). 

 
 

 Observa-se aí a desvalorização da licenciatura  – A maioria dos alunos que 

escolhem isso. Ele relega, ainda, a formação de professores ao segundo plano, ou 

seja, os incompetentes é que cursam Licenciatura.  
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Os matemáticos em si, a grande maioria deles não está interessada 
aí nessas teorias educacionais. Interessados em passar o conteúdo, 
e que de fato é mais importante, não é? Não adianta você ter toda 
técnica e didática de como ensinar, se você não tem o conteúdo, 
certo? O conteúdo, eu acho, na minha visão, de fato, o ponto mais 
importante na formação do professor (P9EPE). 
 
Como eu te disse, para formar os professores, eu não preciso estar 
por dentro dos números, do conteúdo ou das pessoas que trabalham 
lá. Não me interessa essas coisas (P9EPE). 

 
 Alguns pontos são importantes na fala desse sujeito: primeiro, ele não se 

considera professor; segundo, valoriza o conhecimento matemático; terceiro, não 

tem nenhum compromisso com a educação – eu não preciso conhecer o que eles 

trabalham lá  (“lá”, se refere à escola da Educação Básica). Trata-se de um típico 

professor que leciona as disciplinas de conteúdos específicos nos cursos de 

Licenciatura em Matemática. Adiante, discutiremos as questões levantadas por ele. 

Como se pode observar, podemos identificar uma contradição no que o citado  

sujeito argumenta em relação à formação e às associações produzidas por ele. Na 

primeira lista de palavras evocadas, há 4 termos da categoria pedagógica e apenas 

2 da cognitiva, mas a palavra mais importante faz parte da categoria cognitiva. Já na 

associação dirigida, supõe-se que o sujeito foi mais pressionado a associar palavras 

compartilhadas pela maioria dos membros do grupo de pertença: das 9 palavras 

associadas, 4 são da dimensão cognitiva e 5 da pedagógica. No entanto, quando ele 

indicou a mais importante, optou  por um termo da dimensão pedagógica, que, 

inclusive, está nas discussões atuais do momento – competência.  

Entretanto, na escuta da fala dele, vislumbramos como essas representações 

são contextualizadas. Na associação livre, verificamos, em primeira análise, que a 

sua representação apresenta características das dimensões pedagógica e cognitiva; 

na associação dirigida, ocorre certo equilíbrio entre ambas as dimensões; na 

verificação do grau de importância, também se nota certo equilíbrio, porque, no 

primeiro momento, indicou um termo da dimensão cognitiva e, no segundo, indicou 

um da categoria pedagógica. No entanto, a entrevista  pode esclarecer as 

contingências da representação do sujeito sob análise. Nesse sentido, o próprio 

Abric adverte sobre a necessidade de se realizarem entrevistas: “a entrevista 

constitui, ainda hoje, um método indispensável a todo estudo sobre as 

representações” (ABRIC, 1994, p. 61). Assim como nossos dados reforçam a 
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necessidade de se trabalhar com representações sociais na perspectiva de múltiplas 

possibilidades,  Abric também adverte sobre a necessidade de uma “abordagem 

plurimetodológica das representações” (ABRIC, 1994, p. 60).   

 Assim, encaminhamos nossas análises na perspectiva de compreender, de 

fato, quais os elementos que constituem o núcleo central das representações em 

estudo.  

Quanto à contradição verificada nas associações dos professores, atribuímo-

la ao fato de que, na associação dirigida, os sujeitos são mais pressionados a 

escolher palavras compartilhadas pelo seu grupo de pertença. Por tal razão, 

acreditamos, a análise concomitante das palavras indicadas como as mais 

importantes contribui para elucidar as contradições, assim como as falas dos 

sujeitos são imprescindíveis para compreendermos os sentidos atribuídos. Segundo 

Madeira (2007), pela linguagem, as representações tomam forma no dinamismo de 

nomeação e atribuição de sentidos que implica o indivíduo todo. 

Vejamos, agora, a organização das associações feitas pelos dois grupos de 

sujeitos investigados. 
 

Quadro 24 –Palavras associadas à expressão “formação do professor de Matemática”                   
(n=20) – alunos /professores 

 
Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F 

Dedicação 322 Compromisso 283 Matemática 211 Conteúdo 177 

Conhecimento  307 Aprendizagem 252 Ensino 207 Pesquisa 156 

Responsabilidade 287 Didática 241 Educação  201 Ética  132 

Raciocínio  284 Lógica 239 Prática  189 Formação 128 

Competência  284 Amor 221 Profissão 187 Capacitação 64 
Categorias: cognitiva, pedagógica, socioafetiva, profissional. 
 

 

Nesse quadro geral das representações, evidencia-se forte influência do 

quadro dos alunos, mas o apresentamos com o intuito de visualizar a estrutura geral 

da organização da representação.  

Assim como nos demais, verificamos aí que a categoria profissional não faz 

parte da organização interna das representações dos alunos e professores do curso 

de licenciatura em estudo – dado preocupante, pois, segundo Pimenta (2004), “a 

identidade do professor é construída ao longo de sua trajetória como profissional do 

magistério. No entanto, é no processo de sua formação que são consolidadas as 
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opções e intenções da profissão que o curso propõe legitimar” (PIMENTA e LIMA, 

2004, p. 62) . Assim os cursos de formação inicial devem trabalhar aspectos 

indispensáveis à construção da identidade, dos saberes e das posturas específicas 

ao exercício profissional docente.   

Como podemos observar, os termos integrantes da estrutura interna das 

representações sociais sobre a formação do professor de Matemática circulam em 

torno da categoria cognitiva, uma vez que, na análise do campo semântico, o termo 

dedicação está, na realidade, ligado ao conhecimento matemático, conhecimento 

que exige maior investimento para ser adquirido. Não é à toa que aparece como o 

termo mais associado pelos alunos (77%) contra 50% dos professores. Vale 

ressaltar que o sentido atribuído pelos professores corresponde ao dos alunos.  

Essa, portanto, é a categoria que consideramos fazer parte do núcleo central 

das representações sociais da formação do professor de Matemática, pois abriga 

vez que os elementos mais indicados no levantamento das palavras mais 

importantes, tanto pelos alunos quanto pelos professores. Ainda, para complementar 

a análise, apresentamos, a seguir, os levantamentos dos termos indicados como 

mais importantes na associação dirigida. 
 

Quadro 25 – Palavras indicadas como mais importantes – associação dirigida          
professores/alunos 

Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F 

Dedicação 72 Compromisso 20 Responsabilidade 10 Pesquisa 8 

Conhecimento  58 Aprendizagem 22 Ensino 10 Ética  8 

Raciocínio  53 Lógica 21 Educação  9 Formação 7 

Didática 41 Conteúdo 19 Prática  9 Capacitação 4 

Matemática 38 Competência 18 Profissão 9 Amor 3 

 262  100  47  30 
 

 

Quadro 26 – Palavras indicadas como mais importantes – associação dirigida alunos 

Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F 

Dedicação 71 Aprendizagem 19 Responsabilidade 10 Ética 7 

Conhecimento  47 Compromisso 18 Ensino 8 Pesquisa 6 

Raciocínio  45 Lógica 17 Educação  7 Formação 5 

Matemática 33 Competência 14 Prática  7 Capacitação 3 

Didática 31 Conteúdo 11 Profissão 7 Amor 3 

 227  79  39  24 
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Quadro 27 – Palavras indicadas como mais importantes – associação dirigida professores 

Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F 

Conhecimento  11 Competência 4 Compromisso 2 Dedicação 1 

Didática 10 Lógica 4 Pesquisa 2 Ética  1 

Raciocínio  8 Aprendizagem 3 Educação  2 Capacitação 1 

Conteúdo 8 Prática  2 Formação 2 Amor 0 

Matemática 5 Ensino 2 Profissão 2 Responsabilidade 0 

 42  15  10  3 
   

 

Considerando que integram o núcleo central os elementos com alta 

freqüência e indicados como mais importantes, verificamos que, no levantamento 

dos termos indicados como mais importantes da associação dirigida, a categoria 

profissional e a socioafetiva não fazem parte do núcleo central da representação dos 

alunos e professores do curso Licenciatura em Matemática acerca da formação 

docente – dado que só vem confirmar os resultados apresentados no decorrer da 

nossa pesquisa. 

 
6.7 Terceira etapa da pesquisa: análise das entrevistas na perspectiva de 
compreender os sentidos construídos pelos sujeitos acerca da representação 
da formação do professor de Matemática 

 

Nesta seção, apresentamos a análise dos dados obtidos nas entrevistas 

semi-estruturadas, com o objetivo de compreender os sentidos em relação aos 

achados das etapas anteriores mediante a identificação dos elementos nucleares 

das representações sociais sobre a formação. A análise qualitativa dos discursos, na 

perspectiva da análise temática, definida no capítulo 4, nos possibilitou definir alguns 

dos principais aspectos a serem considerados nessa situação. 

Esta fase do estudo nos possibilitou a aproximação dos sentidos das 

representações sociais dos sujeitos sobre a formação do professor de Matemática. 

Para a escolha dos participantes, estabelecemos como critério a participação 

nas duas fases da segunda etapa da pesquisa, ou seja, terem respondido aos 

questionários de associação livre e associação dirigida. Como estratégia de 

composição da amostra, delimitamos o quantitativo de seis sujeitos por instituição: 
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dois professores e o coordenador do curso e três alunos.  Do grupo de professores 

além do coordenador, um lecionava disciplinas de conteúdo específico e o outro, 

disciplinas pedagógicas. Do grupo de alunos, estavam cursando os primeiros e o 

último período. Assim, realizamos 36 entrevistas: sendo 18 com alunos e 18 com 

coordenadores e professores do curso em estudo. Todavia, só utilizamos, na análise 

dos dados, 20 entrevistas, porque, no momento de recolher a autorização dos 

sujeitos, não os encontramos, conforme já explicitamos no capítulo 4. As entrevistas 

analisadas, portanto, são de 11 professores e 9 alunos. Dos alunos, 5 cursavam os 

primeiros períodos e 4, os últimos; 6 do sexo masculino e 3 do sexo feminino; 

estavam na faixa etária entre 19 e 25 anos, todos estudavam no turno noturno; 

apenas 2 não exerciam uma atividade remunerada. Dos professores, 4 são do sexo 

feminino e 7, do sexo masculino; 4 lecionavam as disciplinas pedagógicas e 7, as de 

conteúdos específicos. Quanto à formação, havia 3 pedagogas, 3 matemáticos e 5 

licenciados em Matemática. Quanto à qualificação,  4 especialistas, 4 mestres e 3 

doutores. A maioria estava na faixa etária entre 45 e 55 anos. 

 A análise das entrevistas  nos possibilitou analisar os sentidos construídos 

pelos sujeitos relativos às etapas anteriores, bem como compreender as principais 

representações que emergiram dos dados. No que se refere à apresentação dessas 

análises, optamos por relacionar, simultaneamente, a produção dos dois grupos a 

partir das dimensões que estruturam as representações sociais da formação.   

 

6.8 Sentidos construídos pelos sujeitos acerca das representações sociais da 
formação do professor de Matemática 
 
 As representações sociais da formação do professor de Matemática dos 

alunos e professores desse curso se circunscrevem a quatro categorias distintas, 

cada uma relacionada a uma dimensão que compõe a formação docente: categoria 

cognitiva, categoria pedagógica, categoria socioafetiva e  categoria profissional, 

conforme explicitamos anteriormente.  

  

6.8.1 As representações sociais sobre a formação docente ancoradas na dimensão 

cognitiva 
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 Na categoria cognitiva, estão presentes os elementos que estão relacionados 

ao saber matemático e aos conteúdos relacionados à disciplina – segundo Tardif 

(2002), o saber disciplinar – bem como os processos requeridos para o 

desenvolvimento intelectual. Os termos a ela associados são os seguintes: 

conteúdo, raciocínio, lógica, cálculo, análise, matemática, objetividade, números, 

dificuldade, conhecimento, criatividade, compreensão, capacidade, inteligência, 

conteúdos matemáticos. Os dados da associação livre e da associação dirigida e os 

termos indicados como mais importantes mostram que na categoria em tela reside o 

núcleo central da representação. Vejamos, então, como o núcleo determina os 

significados das representações sociais sobre a formação. 

A valorização do conhecimento matemático, em detrimento dos demais 

saberes necessários para formação docente, conforme já analisamos no capítulo 2, 

está presente na Licenciatura em Matemática desde sua criação, assim como a  

representação  da Matemática como conhecimento superior e para poucos é uma 

construção histórica e cultural. Essas representações, que também fazem parte das 

representações sociais da formação, emergem nos nossos resultados. De início, 

aparecem no campo semântico, onde se constata forte presença dos termos da 

categoria cognitiva, tanto dos alunos quanto dos professores, a qual também é a 

dimensão que apresenta maior contribuição na estrutura interna das representações 

dos alunos, como já analisamos anteriormente, e, na dos professores, aparece em 

segundo lugar com a contribuição de 26%.  

 Contextualizando tais representações, observamos, nos discursos dos 

sujeitos, dados que corroboram nossa análise. Vejamos: 

 
A Matemática faz isso, ela dá um ar para a pessoa, e a pessoa se 
perde pelo poder que o conteúdo da Matemática lhe dá. Mexe com 
seu ego – Poxa, isso aí é tanto – e escreve as fórmulas no quadro, 
que muitas pessoas não compreende. Só você! Então, ela te dá essa 
sensação de sabedoria, entende? (P3EDE). 
 

Você entra numa aula de Análise, por exemplo, você não sabe do 
que estão tratando ali, parece ser um negócio muito difícil. Então 
aquilo, de certa forma, quando você tem um certo domínio, parece 
que mexe com o ego. Eu estou dizendo isso, porque fazia isso 
comigo e faz com os outros também. É diferente de você entrar 
numa aula de Língua Portuguesa e tem lá sobre substantivo. Aí  você 
lembra que já estudou e, com pouco tempo, lembra do 
conteúdo(P10EEE). 
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Existe uma frase de Galileu que ele fala que o mundo foi feito através 
de uma expressão Matemática. Cabe ao homem descobrir se Deus 
escreveu através da Matemática. Quem souber Matemática é um 
semideus, é o cara, não é? É essa coisa, esse mito que se faz da 
Matemática (P1ETE). 

 

Interessante notar que alguns discursos se baseiam, nas construções teóricas 

apresentadas no capítulo 2, sobre a questão do poder e da importância da 

Matemática, inclusive com trechos de alguns livros analisados por nós. Não é a toa 

que tais livros são os mais indicados como fonte bibliográfica nos projetos dos 

cursos. Como se vê, tais representações são respaldadas em conhecimentos 

antigos, cristalizados pelo tempo, que resistem à instalação de novas concepções  

ameaçadoras daquela estabilidade intelectual. 

Assim, de qualquer forma, as representações da Matemática acarretam 

algumas posturas dos professores no seu ensino, repercutindo no modo de  

realizarem a prática docente. Sobre isso, Pais (2001) adverte: 
 
Há uma influência do aspecto epistemológico na prática pedagógica, 
sobretudo no que diz respeito à relação entre o professor, o aluno e o 
saber. Denominamos essa influência de contágio epistemológico por 
se tratar de uma ingerência conduzida pelo professor, por vezes até 
mesmo indevida, das características conceituais  do saber em si, na 
forma de conduzir a prática pedagógica. (PAIS, 2001, p. 38). 

 
Cabe aqui considerar que certas características do saber matemático, tais 

como formalismo, abstração e rigor, condicionam algumas regras implícitas no seu 

ensino, expressas pelas diferenças habituais das representações dos professores de 

Matemática. Nesse sentido, compreender as representações e refletir sobre elas 

poderá contribuir na transformação das práticas dos cursos de licenciatura, como 

também influenciará mudanças nas posturas dos futuros professores de Matemática. 

Conforme já analisamos anteriormente, segundo Tardif (2002), os professores 

formadores desenvolvem nos alunos posturas e maneiras de ensinar, pois o aluno 

aprende muito mais pelo que vivencia do que pela teoria.  

Brito (1996), ao analisar crenças e atitudes em relação à Matemática, aponta 

que aquelas estão mais próximas dos componentes cognitivos e estas mais 

próximas do componente afetivo. Isso ocorre, porque se considera difícil seu 

conteúdo e, culturalmente, são transmitidas crenças sem respaldo das pesquisas. 

Tanto as atitudes quanto as crenças são aprendidas, bidirecionais (gostar/não 

gostar), mas estas duram e resistem mais que aquelas. No entanto, algumas 
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crenças são observáveis; as atitudes, não. Segundo a mesma autora, de certa 

forma, os alunos sofrem influência das atitudes dos professores. Se os professores 

assumirem atitudes positivas com relação ao ensino da Matemática e buscarem 

formas eficazes para que os alunos entendam o significado daquilo ensinado, 

despertarão o interesse deles pela disciplina, tornando-a motivadora. 

Outro dado ratificador dessa análise é a valorização que os sujeitos,  alunos e 

professores, atribuem ao conteúdo matemático. Vejamos como tais representações 

estão contextualizadas nos discursos.  

 
 
Não adianta você ter toda técnica e didática de como ensinar, se 
você não tem o conteúdo, certo? O conteúdo, eu acho, na minha 
visão, de fato, o ponto mais importante na formação do professor 
(P9EPE). 

 
O conteúdo, eu acho, assim, o ponto forte para o professor dar aula, 
porque, nas outras disciplinas, você dá texto, faz discussão; agora, 
Matemática não tem isso não, ou você sabe ou não sabe (A2ED2). 
 
Como é que o cara vai para a sala de aula sem saber o conteúdo 
que ele vai ensinar, dar equações do 2º grau, por exemplo? 
(A5EC2).  
 
É impossível ser um bom professor de Matemática sem dominar o 
conteúdo (P3EBE). 

 
 

Os depoimentos acima mostram que as representações sobre a formação 

ainda estão muito imbricadas no modelo da “racionalidade técnica”. Segundo Schön 

(1992), nesse modelo de formação, a visão é a de que saber a disciplina é uma 

condição necessária e suficiente para ser um bom professor. Nossos dados – campo 

semântico e organização da estrutura interna das RS – evidenciam que, apesar de o 

movimento internacional de ruptura com o paradigma da racionalidade técnica ser 

da década de 1980, os cursos de formação de professores de Matemática ainda 

guardam, pelo menos, o que se observa nas representações: resquícios daquele 

modelo. 

A propósito, segundo Schulmam (1986), para se ensinar uma disciplina – no 

caso, a Matemática –, requer-se de quem exerce tal função domínio de 

conhecimento diferente do exigido para ser matemático. Ele distingue três  saberes: 

o da disciplina, o pedagógico-disciplinar e o curricular. E atribui  importância especial 

ao saber pedagógico-disciplinar, porque este trata das questões de ensino-
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aprendizagem, isto é, da forma como o professor aborda os conteúdos matemáticos 

em sala de aula, dentro de diversos contextos e de que maneira os alunos os 

apreendem. Nesse sentido, faz-se necessário o conhecimento do conteúdo da 

disciplina que se vai ensinar.  

No entanto, torna-se imprescindível o conhecimento epistemológico do 

assunto, porque isso oferece ao professor a oportunidade de ter sua autonomia 

intelectual que o capacite a construir o próprio currículo e a fazer a mediação entre o 

conhecimento historicamente construído e o que realmente fará parte da construção 

escolar pelos alunos dentro de uma perspectiva social e cultural. O futuro professor 

deve, portanto, ser capaz de transformar o conhecimento em algo  pedagogicamente 

com significado e, ao mesmo tempo, no nível das habilidades e conhecimentos de 

seus alunos, a fim de se garantir a formação de novas competências. Para 

Schulman (1986), tal transformação está ligada ao saber pedagógico-disciplinar do 

professor. 

 
6.8.2 As representações sociais sobre a formação docente ancoradas na dimensão 

pedagógica 

 

Nessa categoria, estão reunidas as verbalizações representativas da 

organização do trabalho didático-pedagógico nos cursos de formação de 

professores. Na associação livre, a categoria pedagógica apresentou um percentual 

significativo de palavras associadas à formação: didática, competência, pesquisa, 

educação, saber, interação, ensino, aprendizagem, disciplina, transmissão, 

organização, metodologia, planejamento, dinâmica, problematização, 

contextualização. 

Note-se que não se evidenciam, entre os termos evocados, palavras que 

expressem as discussões atuais da didática da matemática. Elas apareceram, mas 

com freqüência abaixo da média estabelecida. Observando o campo semântico 

geral, encontramos educação matemática (7), contrato didático (3), modelagem 

matemática, sistema didático, etnomatemática e transposição didática, cada qual 

com apenas freqüência (1). Convém destacar que tais termos estão apenas no 

conteúdo das representações dos professores, todos mestres e ou doutores em 

educação matemática. Esses dados apontam para a necessidade de se pensar a 

respeito da formação continuada do formador de professores. 
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Formação continuada significa investir nos projetos das instituições e ou das 

universidades. Nenhuma inovação pode ser levada a efeito sem mudanças nas 

organizações institucionais e no seu funcionamento. Ademais, a formação 

continuada não pode ser pensada longe do espaço institucional, o que implica 

conceber a faculdade/universidade como ambiente formativo, onde trabalhar e 

formar não sejam atividades distintas. “A formação contínua deve ser encarada 

como um processo permanente, integrado ao dia a dia dos professores e das 

escolas e não como uma função que intervém à margem dos projetos profissionais e 

organizacionais” (NÓVOA, 2002, p. 61). 

De acordo com as idéias de Nóvoa (2002), pode-se tomar a trilogia 

desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional como uma concepção 

inovadora de formação contínua que supera paradigmas dominantes e oferece 

importantes referenciais para a ressignificação da identidade docente. Na situação 

em tela, a articulação dessas três dimensões na formação continuada dos docentes 

dos cursos de licenciatura contribuirá para o questionamento de antigos referenciais 

e para a gestação das transformações necessárias para se a efetivarem as novas 

propostas curriculares de formação de professores. Sobre isso, vejamos a 

advertência de alguns professores: 

 

A questão é que a maioria dos professores das universidades 
acham que o que eles sabem é suficiente para ensinar aos alunos, 
principalmente nos cursos de licenciatura (P2EBP). 

É necessário, para melhorar os cursos, um maior entrosamento 
entre as áreas pedagógica e de conteúdo específico. Eles não 
querem discutir conosco na elaboração da matriz mesmo. Até 
agora, não há consenso para definir como vai ficar. Acho que é 
preciso mais tempo para reunião, para discutir sobre os 
encaminhamentos do curso (P4ECP). 

 

Emergem, nas falas, algumas preocupações com a própria formação, o 

reconhecimento de que se precisa refletir sobre a prática pedagógica em uso, a 

vontade de se ter maior integração entre as áreas e a preocupação com os 

encaminhamentos dados aos cursos. Note-se que a maior preocupação para se 

superar a dicotomia área específica-área pedagógica é dos professores da área 

pedagógica. Vejamos outros exemplos quanto a essa questão:  
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O problema desse curso aqui é essa desunião que existe; não é 
mesmo desunião, é descaso com o lado de lá, o lado de Matemática, 
com o lado de cá. Eles acham que as disciplinas de cá não servem 
para nada, mas, quando tem algum problema pedagógico, esse é do 
pessoal de educação, e mandam para cá (P6EDP).   
 
Eu vejo uma dicotomia muito séria entre as disciplinas ditas 
pedagógicas, de conteúdo pedagógico, e as disciplinas ditas 
específicas (P8EDE).   
 
[....] é o seguinte: se você perceber, a crítica à área exata é muito 
forte. Agora, eles esquecem que o professor é matemático. Aí fica 
essa briga  insana. Eu acho que tem assim: Educação, Ciências 
Humanas é uma área das ciências do homem; Ciências Exatas é 
outra área. Não adianta querer misturar (P1ETE).  

 
É evidente nesses discursos o confronto entre duas formas de compreender a 

formação do professor – desafio constante a ser enfrentado. De um lado, 

evidenciou-se a concepção, já estabelecida historicamente, segundo a qual a 

formação docente se circunscreve à aquisição dos conhecimentos específicos da 

área; de outro, a concepção que confere à formação do professor identidade própria 

reconhece que o exercício profissional exige conhecimentos que incluem, mas não 

se esgotam, os conteúdos específicos, tal dicotomia entre as áreas é captada pelos 

alunos do curso. Vejamos o que alguns deles nos dizem: 

 
Os professores, assim, daqui, não ligam muito para essa coisa de 
didática, alguns... tem ótimos professores aqui, mas têm muitos 
assim, que não põem na prática uma coisa, por exemplo, que a 
gente vê no CE. A gente vê no CE que o professor tem que conhecer 
o aluno, tem que se dar bem com o aluno, tem que usar recursos 
didáticos, mas têm alguns aqui que não ligam a mínima para isso. 
Então, a gente fica assim: vê uma coisa que é pregada mas não é 
vivida (A1ED2).  

  

O aluo acima citado estuda em uma universidade onde se percebe com mais 

ênfase a dicotomia entre as áreas específica e pedagógica. Isso ocorre, porque ali a 

formação para a docência se justapõe ao bacharelado por meio das chamadas 

disciplinas pedagógicas e das práticas de ensino, sem integração com o restante do 

curso e sem compor com este uma totalidade. A ênfase incide no conteúdo da área; 

a prioridade é a formação do bacharel, ao qual se dá a possibilidade de se tornar 

professor após a referida complementação. Essa cultura bacharelesca sustenta-se 

no entendimento de que o domínio do conteúdo é suficiente, ignorando-se a 

complexidade e as especificidades da prática docente. Resultado: sem formação 
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adequada e sem preparação para o enfrentamento das questões pedagógicas 

inerentes ao exercício da profissão, o professor passa a exercê-la baseado na sua 

experiência como estudante. Assim, não raro, ele reproduzirá uma prática tradicional 

centrada na exposição do professor, incentivando no aluno atitude de mero 

espectador, ouvinte e reprodutor das informações apresentadas. A esse respeito, 

Dias da Silva faz a seguinte análise:    

 
A universidade não legitima (ou desconhece?) os conhecimentos 
produzidos pela área de educação sobre os sujeitos e processos da 
educação escolar, a construção histórica dos conteúdos escolares ou 
de suas práticas de gestão, incluindo as políticas públicas. Em geral, 
o papel formador das disciplinas de natureza pedagógica é 
considerado inócuo, desprivilegiado, ilegítimo (DIAS-DA-SILVA, 
2006). 

 

 O desprestígio da área pedagógica também é pontuada na fala dos 

professores: 

A Matemática é ciência que trabalha como ciência pura, e eu 
costumo mostrar para meus alunos que essa idéia da 
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, tudo muito bem, tudo 
bonitinho. Só que na Matemática o negócio é complexo (P5EBP). 

A educação tem esse negócio de inventar um bocado de teoria, não 
sei o que, porque vai resolver isso, aquilo, pa, pa. Quando chega na 
hora de fazer o calculozinho, tem que fazer ali mesmo, não tem jeito, 
é Matemática, não tem jeito para fugir disso não. É uma coisa muito 
abstrata mesmo (P1ETE). 

 

Por sua vez, os professores da área pedagógica sentem-se desprestigiados, 

pois os alunos, segundo eles, não valorizam o conhecimento trabalhado nas suas 

disciplinas. Vejamos o que eles dizem: 

Um dos problemas nos cursos de Matemática é que os alunos só se 
importam com as disciplinas específicas do curso. Quando é aula de 
didática, de psicologia, de prática, eles não valorizam como 
valorizam as de conteúdo matemático. Eu dou aula nas outras 
licenciaturas, eles também não gostam, mas os alunos de 
Matemática dão mais trabalho, porque eles não se interessam pelas 
disciplinas pedagógicas (P5EBP). 

 
Eu trabalho no 1º e 5º períodos e já vejo que, desde 1º período, a 
preocupação dos alunos é com os conteúdos de Matemática. Eles 
colocam assim, no 2º plano a didática, a parte pedagógica em si, não 
dão valor, e fica difícil. Eu acho que é um desafio muito grande; a 
gente tem muito o que fazer para que esses alunos, nesse processo 
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de formação, eles tenham, assim, mais interesse, se voltem mais 
para discutirem as questões pedagógicas (P4ECP). 
 

 

Percebe-se, nessas verbalizações, assim como em boa parte das falas dos 

sujeitos, que a desarticulação entre formação específica e pedagógica, entre teoria e 

prática e entre formação e realidade escolar – apontada como um dos problemas da 

Licenciatura em Matemática, nas pesquisas desde 1970 (FIORENTINI, 2003) – é 

evidenciada no nosso estudo, nas falas dos sujeitos que vivem o processo de 

formação do professor de Matemática hoje. Quanto à desarticulação entre área 

pedagógica e específica, já observada nas falas dos professores, é evidenciada 

também pelos alunos: 

O curso que estou fazendo me dá habilidade, ele me habilita, mas 
não me qualifica, não recicla o suficiente para eu levar para a sala 
de aula, está meio que distante da realidade do professor que eu 
vou ser, entendeu? Está meio distante assim. Aqui é mais voltado 
para um bacharelado ou, então, para um professor de universidade; 
Sendo que não são muitos, são poucos que vão para a 
universidade, a grande maioria vai para a sala de aula da escola 
secundária, Ensino Médio e Fundamental. E a realidade do curso da 
gente está muito distante dessa realidade de sala de aula do Ensino 
Fundamental e Médio (A5ED2). 
 
A minha formação como professor, eu acho que muito o que eu 
ganhei na formação de professor foi busca própria, sabe?, não vi 
muita coisa na faculdade, na minha formação não. Tem muitas 
coisas, por exemplo, nas cadeiras de ensino, mas nas cadeiras de 
Matemática Pura, a gente não vê essa aplicação direta com a 
Educação, o ensino na sala de aula (A4ED2).  

 

Percebe-se, na fala dos alunos, preocupação com a questão pedagógica e a 

identificação da existência de significativa lacuna quanto a essa dimensão nos 

cursos. Ademais, os dados corroboram o que já analisamos anteriormente, a 

respeito da desvalorização da dimensão pedagógica. Não é sem razão que tal 

evento aparece nas representações dos alunos, mas com pouca contribuição no 

campo semântico;  na estrutura interna da representação, fica abaixo das dimensões 

socioafetiva e cognitiva, assim como não participa do núcleo central das 

representações dos alunos. Observa-se também que boa parte dos alunos encaram 

as disciplinas pedagógicas do curso como desnecessárias. Vejamos como alguns 

percebem a dimensão pedagógica: 



 182

[....] 90% dos alunos daqui não gosta do CE, para ser bonzinho com 
o CE. Porque o que a gente está acostumado é pensar, é raciocinar, 
usar muito a lógica. Essas coisas de texto, debates, a gente não 
gosta muito. Eu gosto dessa área, eu estou falando assim pela 
maioria dos alunos, que não gostam de texto, de debates, de estar 
apresentando trabalho, seminário.  Isso é chato, porque eu acho que 
é da pessoa assim. Geralmente uma pessoa que é matemático, que 
estuda Matemática são aqueles mais tímidos, embora vão ser 
professores. Tem muita gente tímida, tem muita gente que não está 
acostumada de apresentar trabalho, nunca gostou disso. Gostam 
mais daquela coisa direta, de Matemática mesmo, de lógica, de 
objetividade, e não de subjetividade (A1EP2).  

 

Tal depoimento nos traz questões bastante preocupantes. Primeiro, a área 

pedagógica não está conseguindo mostrar para o aluno da aludida licenciatura a 

importância do conhecimento pedagógico para o desenvolvimento do professor. 

Segundo, o modelo subjacente a essa prática é o modelo metodológico tradicional 

da manutenção da visão moderna de ciência e de um saber escolar tomado como 

inquestionável – processo predominantemente expositivo por parte do professor e 

passivo por parte do aluno, fundado basicamente em memorização – e das próprias 

relações individualistas, da não comunicação entre os docentes e discentes. 

Analisar tais práticas presentes nos cursos de formação, em seus vínculos com o 

social e o organizacional, permitirá que se explorem suas contradições.   

Assim, os futuros professores de Matemática já iniciam seu processo de 

formação acreditando que, para ensinar Matemática, basta dominar o conhecimento. 

Diante dessa realidade, eles acabam tentando resolver a deficiência pedagógica da 

formação. Note-se a fala desse aluno: 

 
O que acontece é que a ponte fica comprometida, aí você fica muito 
perdido, aí você acaba confiando mais no seu próprio instinto, na sua 
própria experiência para ensinar (A1EP2). 

 

Todos que fazem a formação têm consciência dessa lacuna, porém não se 

propõem  mudar o estado de coisas. Todos que constituem a formação apontam 

essa dicotomia e a desvalorização do pedagógico, mas, não se observa qualquer 

movimento para que esse estado de coisas seja modificado.  

A propósito, Pimenta (2000) advoga que a atividade do professor é o ensinar, 

que, na sua concepção, é uma atividade prática. O professor em formação está se 

preparando para efetivar as tarefas práticas de ser professor. Não se trata, então, de 
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formá-lo como reprodutor de modelos práticos dominantes, mas como agente capaz 

de desenvolver a atividade material para transformar o mundo natural e social 

humano. Assim, cabe à pedagogia fornecer subsídios para formá-lo. Nesse sentido, 

o papel do conhecimento pedagógico é discutir o ensinar e o aprender num 

processo de formação, de construção de cidadania, e não apenas de preparação 

técnica para ocupação temporal. E, por isso, também é político, porque trata dos fins 

e valores referentes ao papel da educação na análise crítica e transformação social 

e nas relações entre conhecimento e estrutura de poder. Daí, é importante aliar a 

formação da área específica aos conhecimentos da área pedagógica, o que constitui 

um significativo desafio aos cursos de formação de professores de Matemática. 

Outro aspecto a considerar na dimensão em tela é a desarticulação entre teoria 

e prática. Para Pimenta e Lima (2004), todas as disciplinas do currículo, e não 

apenas as denominadas de práticas, se configuram ao mesmo tempo, “teóricas” e 

“práticas”. Ainda segundo as mesmas autoras, num curso de formação de 

professores, todas as disciplinas, as de fundamentos e as didáticas, devem 

contribuir para sua finalidade:  formar professores, baseando-se na análise, na 

crítica e na proposição de novas maneiras de ensinar. A desarticulação entre teoria 

e prática é evidenciada nas falas destes professores: 

 
A maioria dos cursos tem uma formação mais técnica, mais 
tecnicista, mais ligada ao conteúdo da Matemática. E, depois, em 
alguns deles, não em todos, tem muitos deles que improvisam 
professores na área de Educação, de Didática, de Prática de 
Ensino, são muito improvisados. Aí não se dá nenhuma conexão. E 
o alunos chega no fim do curso, com uma dupla frustração: de ter 
aprendido pouca Matemática e por também não ter visto sentido 
para que as ciências e conteúdos educacionais adquiridos, não é? 
Bom, não tem essa integração, entre a teoria e a prática (P3EDE). 

Os alunos ficam com o conjunto de conhecimentos que para eles é 
perder tempo, porque eles não sabem para que serve (P2EDP). 

Aí você aprende a teoria, mas não sabe como aplicá-la no ensino da 
Matemática. Foi por isso que eu fiquei desmotivado (A3EP2).  
 
A gente podia saber qual é a fundamentação. Muitos professores 
falam que a gente segue a fundamentação da Matemática, mas não 
dizem o porquê. Em algumas aulas, aqui, no laboratório de 
Matemática, eu vi essa ligação, mas antes eu não via. Quando eu 
estava pagando as cadeiras, eu não via, só achava que era 
Matemática por Matemática (A2ED2).  
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Na mesma linha de análise, também se evidencia, nos nossos achados, a 

desarticulação entre a formação e a realidade das escolas. Com  relação a esse 

aspecto, a queixa maior é dos alunos, embora muitos professores também a 

admitam. 

Ter cadeiras mais direcionadas para o ensino de Matemática. A 
gente, claro, que necessita de Matemática Pura, mas até essa 
Matemática Pura pode ser direcionada para o ensino (A2ED2).  
 
A universidade não nos dá artifícios, suportes necessários para a 
gente ir para o Ensino Fundamental e Médio, que é o objetivo 
principal. A gente não tem esse apoio, vamos dizer, a gente aprende 
coisas que não são necessárias. Veja: chega algumas situações que, 
por exemplo, a gente não está entendendo. Aí, quando vai perguntar, 
dizem: Não, mas isso aí era para você ter aprendido. Então, se você 
não aprendeu no Ensino Médio não vai aprender aqui. Aí você vai 
passar uma coisa que você também não aprendeu, isto é, uma bola 
de neve (A2EP2).   
  
Essa carga horária deveria ser aproveitada de outra maneira, 
discussão assim: Prática de Aritmética, Prática de Álgebra, Prática 
de Medida, Expressões Numéricas. Uma coisa mais voltada ao 
ensino assim: esse tema aqui deveria ser abordado de tal forma, 
sugestões para abordar o tema na sala de aula (A1EP2).    

 

Os depoimentos acima nos autorizam a inferir, que não há uma preocupação 

por parte dos cursos de formação em preparar os alunos para atuarem na Educação 

Básica, ou seja, Ensino Fundamental e Médio.  

A propósito, Pimenta e Lima (2004) advogam que o lugar da prática educativa 

é a escola, ela é o lugar de atuação dos professores; então, cabe aos cursos de 

formação proporcionar o conhecimento e a interpretação desse real existente, pois é 

o ponto de partida dos cursos de formação. Tal conhecimento envolve o estudo, a 

análise, a problematização, a reflexão e a proposição de soluções às situações de 

ensinar e aprender. Portanto, nada mais apropriado que os cursos de formação 

repensarem seus currículos e proporcionarem aos alunos o estudo dos conteúdos 

que eles irão ensinar na Educação Básica. A esse respeito, uma professora ilustra 

essa preocupação: 

 
É conteúdo de Ensino Médio? Ah! Segundo Grau não é comigo. Aí 
eu disse: Olhe, se a gente vai formar professores de Matemática que 
vão atuar no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, a gente tem a 
obrigação de, no mínimo, saber o que é que esses alunos vão 
ensinar, para ter a capacidade de preparar eles para ensinar aquilo, 
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porque esse é um objetivo de um curso de formação de professores 
(P3EDP).  

 
Ao contrário,  outro docente defendeu a seguinte compreensão em relação à  

questão da articulação entre a realidade das escolas e os cursos de formação: 

Como eu te disse, para formar os professores, eu não preciso estar 
por dentro dos números, do conteúdo ou das pessoas que trabalham 
lá. Não me interessa essas coisas (P2EPE). 
 
Eu não conheço nada disso. Não posso dizer nada sobre isso, 
porque eu não conheço nada de educação básica. Não conheço 
nada, não conheço alunos, não conheço resultados. Não sei, sei das 
pessoas dizerem que são baixos, mas não conheço nada de 
educação fundamental (P9EPE).  

 

Para finalizar, pontuamos a questão de um participante na ocasião de uma 

das apresentações e discussões acerca dos achados da nossa pesquisa, em 

relação à questão da desvalorização do conhecimento pedagógico. Um dos 

professores de determinado curso da área específica argumentou:  

Isso mostra que nós estamos fazendo a nossa parte, tanto é que os 
alunos demonstram isso. Agora, cabe a vocês, fazer com que eles 
também valorizem o que vocês ensinam. 

  
Cabe aqui uma questão para se refletir: o que realmente está faltando nos 

cursos de formação de professores? A fala desse professor, por mais forte que seja, 

nos leva a pensar no que é preciso para os alunos dos cursos de formação de 

professores de Matemática também valorizarem o conhecimento pedagógico. 

 

6.8.3 As representações sociais sobre a formação docente ancoradas na dimensão 

socioafetiva 

 

 A categoria socioafetiva é composta por elementos do campo afetivo que se 

justificam pelas relações estabelecidas com o conhecimento matemático e os 

elementos sociais, onde se estabelecem as relações interpessoais entre o professor 

e aluno. Destacamos os seguintes termos: dedicação, motivação, responsabilidade, 

prazer, superação, empenho, amor, paciência, perseverança, ética, desafio, 

segurança, compromisso, coragem e luta. Essa categoria  predomina no campo 
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semântico dos alunos e também faz parte das estruturas internas das 

representações deles.  

 As diferentes concepções de mundo e o nível de desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e social dos sujeitos sofrem influência direta da escolaridade, da família, da 

comunidade e da cultura. A aprendizagem se torna mais efetiva quando o material a 

ser incorporado é significativo, agradável e apropriado ao nível de desenvolvimento 

dos sujeitos.  Para tal razão, é importante o futuro professor conhecer aspectos 

relativos não apenas ao domínio cognitivo mas também ao domínio afetivo. O afeto 

é considerado o elemento básico da afetividade, o conjunto de fenômenos psíquicos 

que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados 

sempre da impressão de dor ou prazer, de gostar ou não gostar. A atitude também é 

um estado afetivo e caracteriza-se por apresentar duas dimensões: uma positiva e 

outra negativa. A importância das atitudes em relação à Matemática e ao papel que 

elas desempenham ao longo da vida escolar dos sujeitos determina, de certa forma, 

o desempenho na disciplina. Vejamos o que os alunos dizem a esse respeito:  

 
Acredito que está havendo esforço, trabalho, vontade de fazer 
acontecer. Diria que o curso de formação de professores de 
Matemática ainda ele não é 100%, mas vem crescendo, vem 
melhorando, certo? apesar de todas as dificuldades encontradas 
(A3EC1). 
 
A gente tem que se esforçar, tem  esforço do professor, tem esforço 
do professor, tem esforço da instituição, esforço do aluno também, 
vontade do aluno (A4EB1). 
 
  
Por mais difícil que pareça, é possível superar os desafios, para isso 
é preciso a gente investir muito, para ter um resultado satisfatório 
(A8ED1). 

 
A gente chega com muita dificuldade e é um obstáculo muito grande, 
porque a gente tem que ensinar Matemática, mas a gente não sabe 
Matemática. A gente já chega sem saber (A9EC1). 
 
A gente tem muito desafio ainda a vencer, mas eu tenho muita 
esperança no ensino (A7ET1). 
 

Observa-se, no discurso dos alunos, a preocupação com seu desempenho no 

curso. Convém lembrar que as mesmas representações, estão mais presentes nas 

falas dos alunos dos primeiros períodos, os quais também apresentam o maior 

percentual desta categoria no campo semântico. A dimensão em tela  não se fez 
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presente nas verbalizações dos professores – apenas aquelas já ilustradas e 

analisadas no campo semântico, que se referem ao gostar e ao dedicar-se – Nem 

nas dos alunos, salvo os do primeiro período.  

 
6.8.4. As representações sociais sobre a formação docente ancoradas na dimensão 

profissional 

 
 A categoria profissional é composta por palavras que expressam o 

entendimento sobre a identidade profissional. Para a análise, consideramos termos 

dos dois aspectos da profissionalização: a profissionalidade, que é o aspecto 

interno; e o profissionalismo, que é o externo (RAMALHO, 2006).  Assim, pudemos 

destacar: trabalho, profissão, capacitação, realização, escola, vocação, respeito, 

futuro, formação, atualização, identidade, experiência, desenvolvimento, sucesso, 

desempenho. Os dados da associação livre e da associação dirigida e os termos 

indicados como mais importantes mostram que a categoria em questão quase não 

aparece nas representações, principalmente nas dos alunos –  dado preocupante.  

Continuando a análise, vejamos o que os sujeitos apresentam nos discursos, 

em relação à categoria profissional: 
 
O professor praticamente não ganha nada. Se você for especificar 
quais as áreas que pagam, quais os Estados, quais as secretarias 
do governo que pagam o salário razoável para incentivar alguém 
que se forme nessa linha, você vai chegar quase a ter o coeficiente 
de zero de investimento, de zero de pagamento. Falam que São 
Paulo é o melhor Estado que paga; outros dizem que é Brasília, 
mas, no final, não paga pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho 
que requer a forma do cara preparar a aula etc. (P10ETE). 
 
A formação do professor, atualmente, no Brasil, ainda é um pouco a 
desejar, por um problema muito simples, não há incentivo do próprio 
governo de melhorar a educação. E o atrativo para qualquer 
profissão, que é o salário, ainda é muito baixo. E outro aspecto 
também é que, no Brasil, não temos ainda uma cultura de valorizar o 
ensino, a educação de um modo em geral. (P7EDE). 

 
As representações dizem respeito ao aspecto do profissionalismo 

(RAMALHO, 2006). Segundo essa autora, o profissionalismo refere-se à 

reivindicação de um status distinto dentro da visão social do trabalho. No caso acima 

exposto, a questão da valorização social passa pelo reconhecimento do trabalho 

como profissão e pelo pagamento atribuído ao professor. Nesse contexto, a 

identidade profissional vai construindo-se numa perspectiva negativa. 
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A propósito, Pimenta e Anastasiou (2002) advogam  que o significado 

atribuído pelos professores a si mesmos e à educação escolar exerce papel 

fundamental nos processos de construção da identidade docente. Pimenta (2004) 

afirma  

 
[...] que o fortalecimento da identidade e o desenvolvimento de 
convicções em relação à profissão estão ligados às condições de 
trabalho e ao reconhecimento e valorização conferida pela sociedade 
à categoria profissional. Dessa forma, os saberes, a identidade 
profissional e as práticas formativas presentes nos cursos de 
formação docente precisam incluir aspectos alusivos ao modo como 
a profissão é representada e explicada socialmente (PIMENTA; 
LIMA, 2004, p. 66). 

 

A propósito, Guimarães (2004), em sua pesquisa de doutorado, demonstrou 

que a formação específica, em geral, promove no aluno segurança para atuar na  

área do conhecimento, a garantia da qualidade teórico-científica, mas o mesmo 

aluno reconheceu que o aprendizado de ser professor foi adquirido quase sozinho, o 

que aponta para as fragilidades dos cursos no processo de profissionalização. A 

tese reforça o peso das demandas do contexto, articuladas aos modos como os 

cursos são desenvolvidos, nas disposições dos alunos quanto à identificação com a 

profissão. Sobre isso, as falas dos alunos também subsidiam nossa análise em 

relação à questão da profissionalização. 

 
A gente aqui não tem a visão do que é ser professor. A universidade 
não me deu suporte para isso, a gente tem que buscar. (...) a minha 
formação como professor, eu acho que foi busca própria, sabe?, não 
vi muita coisa na minha formação. Eu vi alguma coisa nas cadeiras 
de Educação, mas nas cadeiras de Matemática pura, a gente não vê 
a aplicação dos  conteúdos para a sala de aula (A3ED2). 
 
Eu já estou no 8º período e não me sinto 100% professor, eu acho 
que estou ainda nos 60%. Existe ainda muita coisa para eu ver, para 
eu me sentir professor, para ter segurança de enfrentar uma sala de 
aula (A5ET2). 
 
A desvalorização de ser professor é muito grande. Eu estou fazendo 
esse curso aqui, porque preciso ter um curso superior; então, para 
minha área, eu escolhi a Licenciatura em Matemática, já que eu 
trabalho no banco (A3EP2). 

 

Como se pode notar, as representações em relação à categoria profissional 

se contextualizam na desvalorização da profissão docente e nas lacunas 

vivenciadas por eles no seu curso de formação. 
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A identidade profissional é questão premente para a licenciatura. Ela deve 

contribuir no sentido de tais cursos se mobilizarem em torno da idéia de que “ensino 

de qualidade deve estar afinado com os desafios da sociedade contemporânea é 

uma questão de moral de profissionalismo e de sobrevivência profissional“ 

(LIBÂNEO, 1998, p. 50). Assim, compete-lhes refletir sobre as representações nessa 

realidade, enfrentar a raiz dos obstáculos, de modo a possibilitar aos futuros 

professores condições de se posicionarem como professores de Matemática, e não 

matemáticos. Por exemplo, as falas de alguns alunos mostram que muitos deles e 

alguns formadores dos cursos de Licenciatura em Matemática não se consideram 

professores, e sim matemáticos ou, quando muito, o professor de Matemática, que, 

segundo um deles, tem nome e sobrenome. 

 
Ele é professor de Matemática, não é de qualquer coisa, porque o 
professor de Matemática tem nome e sobrenome. Eu sou professor 
de Matemática, esse daí é professor (P3EDE). 
 
Eu estou aqui, porque eu sempre fui bom em Matemática, sempre 
tive aptidão em Matemática. Não sei se quero ser professor (A2ET2). 
 
A meu ver, é um curso meio perdido assim, porque tanta gente do 
curso de Licenciatura pode muito bem tentar ingressar na pesquisa 
de matemática pura, por isso eu estou fazendo o curso (A4ED2). 
 
A gente até tem uma basezinha para ensinar ou para seguir a 
carreira de professor, mas o que se vê mesmo é a Matemática 
(A1ED2). 
 

 
 Entendendo que a democratização do ensino passa pelos professores, por 

sua formação, pelas condições de trabalho, é fundamental e inadiável o investimento  

profissional dos professores, o qual envolve formações inicial e continuada 

articuladas a um processo de valorização da identidade docente. Segundo Pimenta 

(2004), identidade epistemológica, ou seja, que reconhece a docência como um 

campo de conhecimentos específicos configurados em quatro grandes conjuntos, a 

saber: 

 
Conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, isto é, das 
ciências humanas e naturais, da cultura e das artes; 
Conteúdos didático-pedagógicos (relacionados ao campo da prática 
profissional); 
Conteúdos relacionados a saberes pedagógicos mais amplos 
(relacionados a prática educacional); 
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Conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana. 
(PIMENTA e LIMA, 2004, p. 90). 
 

   

Nessa perspectiva e, considerando-se a importância de uma epistemologia da 

prática e os saberes plurais formados por amálgama de saberes provenientes de 

diferentes fontes,  não é possível atribuir a primazia de uma área sobre a outra, 

como observamos nas representações sobre a formação dos professores e alunos 

da Licenciatura em Matemática. 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 
               Encontro 

“De tudo ficaram três coisas, 
a certeza que estamos sempre começando; 

a certeza que é preciso continuar; 
a a certeza que podemos ser interrompidos 

antes de terminar. 
Fazer da interrupção um novo caminho; 

fazer da queda um passo de dança; 
do medo, uma escada; 
do sonho, uma ponte; 

e da procura um encontro.” 
  Fernando Pessoa 

 
 

Compreendendo o conhecimento como processo dinâmico e contínuo, 

concebemos que todo produto final da análise de uma pesquisa assume caráter de 

incompletude. Por isso, não pretendemos elaborar conclusões definitivas ou 

generalizações, mas, aproximações que subsidiem as discussões sobre a formação 

do professor de Matemática. Nesse sentido, apresentamos algumas considerações 

a respeito das análises por nós realizadas ao longo desta pesquisa. 

Durante a investigação, buscamos compreender a formação do professor de 

Matemática respaldada na análise das representações sociais dos alunos e 

professores do curso de Licenciatura da referida disciplina. Para tal, tomamos, como 

referências de análise, a formação inicial do professor de Matemática e os saberes 

docentes que têm servido de referência para fundamentá-la, além da Teoria das 

Representações Sociais como aporte teórico metodológico. Tal fundamento teórico 

nos serviu como suporte, por compreendermos que o sujeito é construtivo e não 

predeterminado, ou seja, elabora, reelabora e altera os significados das coisas com 

as quais interage no ambiente social. Assim, a contextualização do arcabouço 

teórico-metodológico adotado se deu, porque compreendemos a realidade uma 

construção social.  Segundo Minayo (1994, p. 108), 

 
As representações sociais se manifestam em condutas e palavras e 
se institucionalizam, portanto, podem e devem ser analisadas a partir 
da compreensão das estruturas e dos comportamentos 
sociais...expressam contradições e conflitos presentes nas condições 
em que foram engendradas. 
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Assim, as idéias que circulam acerca da formação dos professores influem e, 

ao mesmo tempo, são influenciadas pelo conjunto das relações sociais, pelas falas e 

pelas histórias construídas no contexto social em que se produzem. Na mesma linha 

de reflexão, a análise da representação social da formação do professor de 

Matemática nos permitiu compreender o que subjaz a tal processo formativo e 

identificar os significados atribuídos pelos sujeitos e as dimensões integrantes do 

mencionado processo.  

Nosso estudo revelou que as representações sobre a formação circulam em 

torno das categorias das dimensões cognitiva, pedagógica, socioafetiva e 

profissional, mas predominou a categoria cognitiva nos dois grupos de sujeitos 

investigados. Ao lado disso, constatamos que a categoria socioafetiva contribui com 

significativa influência nas representações dos alunos, enquanto  a pedagógica 

esteve presente, de modo mais efetivo, nas dos professores. Um dado preocupante 

é o fato de a  categoria profissional ter apresentado contribuição insignificante no 

campo das representações dos sujeitos e não  se fazer presente nos elementos 

constituintes da estrutura interna dessas representações. 

Para compreendermos o contexto onde tais representações são construídas, 

geradas e modificadas, bem como entendermos o significado delas, lançamos mão 

de uma série de procedimentos metodológicos. Assim, na nossa caminhada em 

busca de desvelar os sentidos atribuídos pelos docentes e discentes do curso  

Licenciatura em Matemática à formação, enveredamos por percursos muitas vezes 

íngremes, sem saber bem aonde poderíamos chegar.  

Com o intuito de cercar o nosso objeto de estudo e compreender por que as 

representações  foram emergindo dos dados qualitativos, sentimos a necessidade 

de pesquisar quantitativamente: onde se forma o professor de Matemática? Quem o 

forma? Como os cursos são avaliados institucionalmente? Quais as normas  

norteadoras do currículo formativo?  Como tais normas são vivenciadas e 

ressignificadas pelos sujeitos que vivenciam essa realidade?  

O encaminhamento de tantas indagações foi necessário, por entendermos 

que as representações são, simultaneamente, produto e processo, e podem ser 

consensuais e contraditórias no interior de um grupo, assim como, em sua 

construção, entram a dimensão da informação, o campo da representação, ou 

imagens e a atitude do sujeito diante dos objetos sociais. Tudo isso – acrescido o 

contexto social e as circunstâncias – gera qualificação da representação.  
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Na busca de entender o campo da representação, podemos justificar nossas 

escolhas com um exemplo. Observamos que a valorização do conteúdo matemático 

em detrimento dos demais vem desde a gênese da licenciatura: os primeiros 

mestres eram militares e engenheiros, para os quais a boa formação se 

circunscrevia ao domínio do conteúdo específico da área. Da mesma forma, a 

crença no poder do conhecimento matemático procede de longas datas, permeando 

o seu desenvolvimento. A Escola Pitagórica – primeira escola matemática de que se 

tem notícia – já defendia que “na natureza tudo é números”. Essa valorização, 

portanto, permeia as representações acerca do conhecimento matemático. Os 

estudos sobre a história dos cursos de matemática e as construções teóricas 

desenvolvidas a respeito do saber matemático nos possibilitaram compreender 

algumas das representações presentes  na formação docente do curso em tela.    

Quanto ao aspecto metodológico da pesquisa, apresentamos uma série de 

procedimentos e encaminhamentos para aprofundar nossas análises. O intuito foi 

desvelar os sentidos e significados que emergissem dos dados, por tal razão 

recorremos a encaminhamentos talvez não muito ortodoxos, o que nos levou, no 

momento da análise de alguns termos emergidos da associação livre, a lançar mão 

das informações que circularam na mídia – no caso, as matérias do jornal e o artigo 

de uma das instituições investigadas. Convém ressaltar que esse procedimento foi 

muito importante para a elucidação do dado investigado. 

Em relação à formação docente, compreendemos que o estudo sobre ela 

concretiza-se em movimento de mão dupla quanto à determinada realidade – nela 

se origina e a ela retorna –,  dependendo sempre do contexto social. Segundo Spink 

(1995), as representações são essencialmente fenômenos sociais que, mesmo 

acessados a partir do conteúdo cognitivo delas, têm de ser entendidos conforme o  

contexto de produção. Eis a razão por que nosso estudo tentou elucidar o contexto 

social onde se produziram as representações sobre a formação do professor de 

Matemática, circunstanciando-se os elementos que compunham a realidade no 

estado de Pernambuco. Contemplou-se, assim,  o nosso objetivo: identificar o perfil 

dos cursos e dos docentes responsáveis  pela referida formação no nosso Estado. 

Propomo-nos estudar o perfil dos docentes do curso Licenciatura em Matemática, 

porque eles, em geral, são  licenciados e bacharéis formados, na maior parte das 

vezes, pelos próprios cursos nos quais lecionam ou por outros da mesma cidade ou 

região. Afinal, discutir a formação implica discutir aspectos dos referidos cursos. 
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  Em Pernambuco, as instituições formadoras do professor de Matemática 

somam 19, a maioria integrante do sistema estadual de educação e com 

organização acadêmica de faculdade isolada. Elas estão geograficamente 

distribuídas em todo o Estado, interiorização possível graças às autarquias 

municipais e às unidades da universidade estadual, o que nos mostra a eficácia 

desse sistema quanto à interiorização da formação docente em Matemática. 

 A maioria dos profissionais formadores são do sexo masculino, estão na faixa 

etária entre 40 e 60 anos, com experiência no Ensino Superior, mas pouca 

experiência na Educação Básica. A maioria cursou Licenciatura ou Bacharelado em 

Matemática; alguns provieram da área de engenharia. Quanto à qualificação, a 

maior parte (54%) dos docentes tem apenas especialização, os quais atuam nas 

faculdades municipais e privadas, enquanto boa parte dos mestres e doutores  

lecionam nos cursos das universidades públicas.  

Nas avaliações institucionais realizadas pelo MEC, boa parte das referidas 

instituições obtiveram conceitos abaixo da média; apenas duas apresentaram 

conceitos aceitáveis, ou seja, A e B, no famoso Provão, que se tornou parte da 

cultura do Ensino Superior e – acreditamos – também contribui na formação das 

representações. Esse tipo de avaliação foi substituída pelo Enade, que, tal qual a 

anterior, faz parte da cultura acadêmica universitária e apresenta resultados mais 

próximos da realidade. Nos dados coletados a respeito dos resultados das 

instituições no referido exame, constatamos que a maioria delas  que formam o 

professor de Matemática em Pernambuco atingiram conceitos na média; apenas 

cinco delas obtiveram conceitos abaixo da média. Na análise da adequação do 

projeto dos cursos às orientações emanadas do MEC, apenas duas instituições não 

adequaram seu curso às diretrizes que orientam a formação dos professores da 

Educação Básica.     

Observamos que a maior parte dos docentes do curso em estudo tem mais de 

20 anos de experiência. Isso significa que provavelmente foram formados pelos 

docentes do mesmo curso em que atuam, dos quais possivelmente sofreram 

influência das posturas assumidas e opiniões concebidas nas décadas de 1950 e 

1960, quando surgiram os primeiros professores – em sua maioria, engenheiros e 

militares – que, por sua vez, valorizavam o conteúdo. Entre os licenciados, há muitos 

docentes dos cursos de Matemática das décadas de 1970 e 1980 os quais 

estenderam essas idéias até os dias atuais. 
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A propósito, Ponte (1992), em estudo realizado sobre processos de mudança 

nas concepções de professores, observou que, após um período de formação em 

programa de atualização com professores de Matemática, ocorreram mudanças 

importantes em relação à utilização de novas metodologias. No entanto, nos 

aspectos mais centrais – quanto à forma de eles encararem e de estarem na 

profissão –, não houve mudanças significativas. Ainda segundo Ponte (1992), as 

dificuldades dos professores com a reflexão evidenciadas no estudo desenvolvido 

por ele podem estar relacionadas aos aspectos profundos da sua cultura: 

concepções profundamente enraizadas sobre o que é ser professor. Para o mesmo 

autor, tais aspectos são muito mais difíceis de mudar do que a mera adoção de nova 

orientação pedagógica. A mudança de concepções e de práticas constitui um 

processo difícil e penoso em relação ao qual as pessoas oferecem resistência 

natural e, de certo modo, saudável (BENAVENTE, 990). É difícil mudar as pessoas, 

especialmente quando não estão empenhadas em efetuar tal mudança.  

Essas dificuldades também se mostraram nos nossos dados. Mesmo 

evidenciada, no campo semântico, representação com um percentual significativo da 

dimensão pedagógica, os docentes do curso pesquisado revelaram como 

constituintes do núcleo central da representação social da formação os elementos 

da categoria cognitiva. 

A característica de resistir a mudanças também ficou clara na análise dos 

projetos do curso das seis instituições estudadas. Embora as novas diretrizes para a 

formação de professores da Educação Básica tragam significativas alterações para 

os cursos de formação docente, o desenvolvimento das atividades de reformulação 

dos projetos pedagógicos revelou uma cultura acadêmica em que, hierarquicamente, 

a licenciatura ocupa posicionamento inferior, principalmente, nas universidades. Por 

mais que isso não se manifestasse verbalmente, tal posição refletiu-se, sobretudo, 

no desinteresse dos docentes em participar das atividades relacionadas às 

licenciaturas; no desestímulo, de acordo com o depoimento dos alunos, à opção 

destes pela licenciatura; na intensa resistência às mudanças trazidas pelos novos 

desenhos curriculares, uma vez que estes, muitas vezes, obrigaram a rever as 

disciplinas específicas e sua carga horária. Quando, para atender ao determinado na 

legislação, foi preciso reduzir a carga horária de algumas disciplinas de conteúdo 

específico em benefício da carga horária das disciplinas pedagógicas, alguns 

professores argumentavam que já eram destinadas muitas horas para o pedagógico, 
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o que caracteriza resistência a mudança. Convém relembrar que duas das 

instituições estudadas ainda não adequaram seus projetos de curso às diretrizes 

para a formação de professores da Educação Básica.  

Em relação à análise das matrizes que se deu em torno das Resoluções 

CNE/CP 01/2002 e 02/2002, detectamos resistência em relação à carga horária 

estabelecida na Resolução CNE/CP 02/2002, que trata especificamente de carga 

horária (tal Resolução foi revogada pelo Parecer CNE/CP 09/200730, de 05 de 

dezembro de 2007, o qual ainda aguarda portaria de homologação). Essa 

informação é necessária, uma vez que desenvolvemos a análise com base na citada 

Resolução. Esse fato, evidência também a questão da resistência a mudança, note-

se que essa determinação legal, na realidade não chegou a se concretizar em 

muitas instituições, e, sempre, as mesmas evidenciavam suas dificuldades na 

execução do estabelecido por essa determinação legal.   

Nesse momento da análise, percebemos claramente que o modelo 

predominante da formação docente do curso estudado se caracterizava por priorizar 

os conteúdos específicos desarticulados da formação pedagógica, o que tem gerado 

uma dicotomia entre  ambas as dimensões. De outra parte, entendemos que a 

superação de uma concepção em favor de outra e a instauração de mudanças não 

constituem processo rápido nem simples; ao contrário, demanda compreensão e 

amadurecimento das novas idéias, desapego aos antigos modelos e práticas, 

consciência da necessidade de mudar e disposição para a mudança. 

Segundo Thompson (1992), o surgimento de novas orientações curriculares, a 

participação em ações de formação ou a leitura de textos a respeito das teorias 

educacionais podem suscitar boas perspectivas em relação à prática pedagógica 

nos cursos de Licenciatura em Matemática. No entanto, a tendência que 

observamos nos professores é acomodar os novos elementos às estruturas 

conceituais preexistentes, modificando-os tanto quanto necessário, de modo a 

deixar aquelas estruturas basicamente inalteradas. Isso também esteve presente na 

nossa pesquisa:  diversos sujeitos, em ocasiões distintas, reivindicavam formação 

centrada nos aspectos pedagógicos, quando evocavam palavras mais associadas a 

aspecto pedagógico, contudo, nas entrevistas, buscavam argumentos na estrutura 

conceitual da Matemática, ou seja, a boa formação requer domínio do conteúdo. 

                                                 
30 Encontra-se no anexo 4 o Parecer CNE/CP 09/2007 de 05/12/2007.  



 197

Com base em tais constatações, inferimos que as representações sobre a formação 

docente ainda está muito imbricada no modelo da “racionalidade técnica” (SCHÖN, 

1992). Nos nossos dados, tanto do campo semântico quanto da organização da 

estrutura das RS, evidencia-se que, apesar de o movimento internacional de ruptura 

com o paradigma da racionalidade técnica ser da década de 1980, o curso de 

formação de professores de Matemática ainda guarda resquícios do antigo modelo. 

As representações dos docentes ainda se fundamentam no que foi estabelecido 

historicamente, ou seja, formação circunscrita à aquisição dos conhecimentos 

específicos da área e à forma de como ensiná-los. Em outras palavras, o domínio do 

conteúdo é suficiente para se formar o professor; ignoram-se, assim, a 

complexidade e as especificidades da profissão docente. 

Nessa concepção, o processo de ensino-aprendizagem restringe-se à 

apresentação de determinado conteúdo. A prática docente torna-se engessada, 

repetitiva, desmotivante, monótona. As relações professor-aluno tendem a ser 

marcadas pela ausência de diálogo, elemento fundamental no processo formativo 

essencialmente interativo. A avaliação limita-se ao processo de atribuição de notas. 

A metodologia utilizada baseia-se na exposição-assimilação de conteúdo, o que 

reduz o processo de ensino-aprendizagem à mera transmissão de conteúdos. O 

professor deixa de perceber seu papel e a função do conhecimento trabalhado – e a 

sua relação com o contexto social –  na totalidade da formação do educando. 

Fragmenta-se o conhecimento. 

Nosso estudo revelou que o curso de formação de professores de Matemática 

precisa oferecer aos alunos a oportunidade de aprenderem os diferentes saberes, a 

fim de poderem exercer sua tarefa da melhor maneira possível, pois “ensinar supõe 

aprender a ensinar, ou seja, aprender a dominar progressivamente os saberes 

necessários à realização do trabalho docente” (TARDIF, 2002, p. 20). Convém, 

ainda, destacar que ninguém se torna professor do dia para a noite; o processo  é  

longo e complexo: começa nas vivências do curso de formação inicial e passa pelas 

diversas experiências construídas a partir do conhecimento dos diferentes saberes 

(disciplinares, curriculares, da tradição pedagógica, experienciais), o que se traduz 

na prática pedagógica, característica da profissão docente. 

Além disso, verificamos, nas nossas análises, que a dimensão socioafetiva 

integra o campo semântico das representações dos professores, embora não se 
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evidencie nas estruturas internas das representações deles. Tal dimensão aparece 

significativamente nas representações dos alunos, mas os sentidos a ela atribuídos 

estão mais relacionados à preocupação dos alunos com o próprio desempenho no 

curso. Por exemplo, vejam-se os termos mais evidenciados pelos alunos: dedicação, 

compromisso, responsabilidade, motivação, superação, luta, coragem, perseverança 

e desafio. Os resultados apontaram, mais uma vez, para o temor que os estudantes 

desenvolvem – desde o Ensino Fundamental – em relação à Matemática, por 

acreditarem que aprendê-la é aprender um amplo repertório de fórmulas e 

algoritmos transmitidos pelo professor. Nessa situação, a aprendizagem é centrada 

na autoridade do professor, que detém o conhecimento e apresenta as informações 

para o aluno, criando, assim uma relação de poder evidenciada, ainda hoje, nas 

aulas de Matemática. Tal prática justifica a posição submissa dos alunos o que 

acarreta sentimentos como luta, coragem, superação, como se, para concluir o 

curso, fosse preciso muito empenho e esforço. Logo não se deve estranhar ser  a 

dimensão socioafetiva mais presente nas representações dos alunos.  

Outro dado importante a considerar é em relação à dimensão profissional. Tal 

categoria, tanto no campo semântico quanto nas estruturas internas, efetivamente 

não faz parte das representações sociais da formação do professor de Matemática. 

Esse cenário aponta para a contradição subjacente à formação docente: se, por um 

lado, a atividade docente é destacada como necessária à realidade social; por outro 

lado, ela não goza de prestígio e reconhecimento profissionais. Constatamos, com 

base nas falas dos sujeitos, que um dos problemas da formação reside na falta de 

reconhecimento social da profissão. Segundo Pimenta (2000), a identidade do 

professor é construída por meio da significação social da profissão; da revisão 

constante dos significados sociais da profissão, da revisão das tradições, mas, 

também, por meio da reafirmação das práticas consagradas culturalmente e 

mantidas eficazmente. No entanto, o que encontramos, em relação à dimensão 

profissional, nas argumentações dos alunos e professores, foi a desmotivação 

quanto à profissão, quando discorreram sobre os baixos salários, as condições de 

trabalho e a desvalorização docente, o que, sem dúvida, compromete a identidade 

profissional.  

A construção da identidade profissional se adquire pela importância que, no 

campo do trabalho, do emprego e da formação, ganha legitimidade para o 

reconhecimento da identidade social e pela  atribuição de estatuto social. Mas o que 
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sobressai, não só nas falas dos sujeitos investigados mas também na sociedade de 

maneira geral, é a constante desvalorização do professor. Essa categoria – 

acreditamos –  não aparece efetivamente nas representações em estudo, porque  se 

tenta negar tal realidade ou porque se considera que o referido curso não seja de 

formação de professores, e sim, de Matemática. 

Nesse sentido, é fundamental para a sociedade atual a discussão sobre a 

identidade profissional do professor, sobretudo, porque a pós-modernidade reduziu o 

sistema de ensino a um atendimento de segunda categoria. Ramifica-se a política de 

desvalorização do professor na qual prevalecem as concepções que o consideram 

mero técnico reprodutor de conhecimentos,  profissional desqualificado, sem carreira 

profissional, com condições de trabalho precárias, pouca retribuição financeira e 

quase sem reconhecimento social. 

A questão da identidade profissional é premente nos cursos de licenciatura. 

Ela deve contribuir para que se mobilizem em torno da idéia de que “ensino de 

qualidade deve está afinado com os desafios da sociedade contemporânea é uma 

questão de moral de profissionalismo e de sobrevivência profissional“ (LIBÂNEO, 

1998, p. 50). Assim, cabe aos referidos cursos refletirem sobre tais representações 

no sentido de tomar consciência da realidade, enfrentar com coragem os obstáculos, 

de maneira que se deixem aos futuros professores condições de se posicionarem 

como professor de Matemática, e não como matemático. Assim, o desenvolvimento 

profissional passa pela construção de novo quadro cultural a respeito da 

Matemática.  

Compreendemos, entretanto, que isso não vai acontecer como resultado de 

uma única intervenção, mas como resultado de um processo de evolução lenta que 

exige a conjugação de muitos fatores. No âmbito político, urge a revalorização da 

função docente. No âmbito das instituições, serão precisas muitas mudanças 

organizacionais (que facilitem, por exemplo, o trabalho conjunto e o desenvolvimento 

profissional contínuo). A relação dos professores com os conteúdos terá de se tornar 

frutífera e em sintonia com os demais saberes necessários à formação. Nessa 

perspectiva a Educação Matemática poderá contribuir com idéias essenciais sobre o 

processo de construção dos saberes próprios da ciência em questão, constituindo-

se uma referência fundamental da formação.  

Pelo exposto, são elementos fundamentais a considerar nos processos de 

formação: (a) o quadro teórico geral necessariamente com referência à metodologia 
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do ensino; (b) a dinâmica do processo que envolva trabalho de grupo e saudável 

relação entre todos os participantes, inclusive aqueles que têm responsabilidades na 

formação; e (c) as atividades que proporcionem  interação com as práticas do 

professor e suscitem as oportunidades adequadas de reflexão. Entretanto, a 

formação  pode, só por si, conduzir à mudança das concepções e das práticas, 

porque isso depende do contexto geral onde ela se desenvolve. 

Cabe aqui considerar que certas características do saber matemático, tais 

como formalismo, abstração e rigor, condicionam algumas regras implícitas no 

ensino da referida ciência, expressas nas diferenças habituais das representações 

dos professores de Matemática. Então, compreender tais representações e refletir 

sobre elas poderá contribuir para a transformação das práticas dos cursos de 

licenciatura, como também influenciar mudanças nas posturas dos futuros 

professores.  Os docentes ensinam como eles próprios foram ensinados: concepção 

bastante difundida na literatura.  

Esperamos que esta investigação contribua para a melhoria do processo de 

formação profissional do professor de Matemática e, sobretudo, que possibilite as 

instituições formadoras a refletirem sobre suas práticas docentes e pedagógicas. 

Nessa perspectiva, defendemos que os cursos de formação de professores 

de Matemática devem ser organizados, de modo a permitir aos futuros docentes 

vivenciar experiências de aprendizagem desejáveis para seus futuros alunos, mas 

que constituam um desafio intelectual. Aprender Matemática num curso de formação 

de professores é importante, porém desenvolver atitude de investigação e de 

constante questionamento em Matemática é mais importante ainda. Os futuros 

professores devem desenvolver atitude de abertura em relação à experimentação e 

à inovação. Assim, não interessa a quantidade de Matemática, mas a qualidade das 

atividades em que eles serão envolvidos. Tornar-se-ão realmente profissionais à 

medida que ensinarem e refletirem sobre o seu ensino. Logo, o principal objetivo da 

formação deve ser o de  possibilitar-lhe a preparação e o envolvimento no próprio 

desenvolvimento profissional. Daí, importa destacar, a necessidade de se   

considerar o conhecimento educacional, que inclui contribuições das ciências da 

Educação e  possibilita a tomada de consciência dos problemas educacionais e a 

reflexão sobre eles. 

E ainda: como se trata da formação de profissional que trabalha com seres 

humanos e se insere em uma sociedade, supõe-se que a licenciatura promova 
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também o desenvolvimento de qualidades pessoais, sociais e culturais de um sujeito 

que, ao construir-se como professor, constrói-se como pessoa e cidadão, aspectos  

construídos na dimensão socioafetiva da formação. Tais aspectos, na verdade, não 

apareceram nas representações dos professores nem nas dos alunos, porquanto 

dizem respeito muito mais ao desempenho e esforço individual em relação ao curso.   

Para D’Ambrósio (1993), os próprios alunos é que acreditam na aquisição do 

conhecimento matemático de maneira tradicional; afirmam que aprender    

Matemática é dominar os conteúdos ensinados. Só é aula de Matemática quando o 

quadro fica cheio de fórmulas e números que ninguém entende, exceto os que 

detêm esse conhecimento.  O professor, em toda sua sapiência, vai derramando seu 

saber para os alunos. Tal afirmação de D’Ambrósio (1993) também se ratificou no 

nosso estudo, quando os sujeitos se referiram à valorização da matemática e à 

necessidade de dominar os seus conteúdos, inclusive, com a propriedade de “saber 

é poder” e de quem sabe Matemática “é o cara”, quase um “semideus”. Logo, não se 

deve estranhar ser a categoria cognitiva a dimensão que constitui o núcleo central 

das representações sociais da formação do professor de Matemática.   

Ao término deste trabalho, paramos e pensamos: infelizmente se confirma a 

tese de que boa parte dos problemas do ensino da Matemática nascem nas crenças 

em torno dela mesma, uma vez que as imagens sociais e culturais associadas à 

referida área são de que ela é cognitivamente exigente, por isso não está ao alcance 

de todos. E ainda: tais representações são construídas e reforçadas no processo de 

formação dos professores da disciplina. Tudo isso acarreta algumas das dificuldades 

evidenciadas no processo ensino-aprendizagem da Matemática para os alunos da 

Educação Básica.  

Essa tese se confirma nos nossos achados, nos quais verificamos que o 

conteúdo das representações acerca da formação se constitui nas dimensões 

cognitiva, pedagógica, socioafetiva e profissional. Nas dimensões, identificamos 

arranjos dos campos semânticos de acordo com o grupo de sujeitos: assim, nas 

representações dos alunos, sobressaem as categorias socioafetiva e cognitiva; já 

nas dos professores, as dimensões pedagógica e cognitiva. Porém o núcleo central 

das representações sociais da formação se organiza em torno da dimensão 

cognitiva – dimensão que congrega os conteúdos e a valorização que se atribui ao 

conhecimento matemático. 
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Por fim, acreditamos que os dados aqui estudados poderão possibilitar outras 

análises, porque eles sugerem diversidade de questões impossíveis de serem 

discutidas em uma única investigação. Consciente de tal limitação, reconhecemos 

lacunas na análise e no tratamento dos dados. 

 Então, faz-se necessário aprofundar as diferenças das representações entre 

os professores das faculdades de formação e os das universidades; compreender 

como as características dos sujeitos influenciam as representações; detalhar melhor 

as diferenças entre as representações dos alunos dos primeiros períodos e as dos 

últimos; analisar as representações construídas em contextos diferentes, porque os 

dados colhidos dos alunos e professores das instituições localizadas no sertão do 

Estado mostraram características diferentes dos das demais instituições; enfim, uma 

série de questões que pretendemos discutir posteriormente, com base nos mesmos 

dados. Ademais, tais questões abrem possibilidades para se aprofundar a discussão 

sobre a formação inicial dos professores de Matemática.  Na verdade, sentimo-nos 

apenas alinhavando traçados provisórios, vacilantes, inquietantes.   
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APÊNDICE  A – Questionário de associação livre – professor  

 

INSTITUIÇÃO: __________________________________________________ 

DISCIPLINAS QUE LECIONA NO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

GRADUAÇÃO:  (  ) Licenciatura em matemática 

                          (  ) Licenciatura em outra área _________________________ 

                          (  ) Bacharel     _____________________________________ 

PÓS-GRADUAÇÃO: ( ) Especialização_______________________________ 

                                  ( ) Mestrado ___________________________________ 

                                  ( ) Doutorado __________________________________ 

SEXO: FEM (  )     MASC (  )       IDADE: _______  

TEMPO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA: _____ 

 TEMPO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR: _______ 

 

Cite seis palavras, que a expressão  FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE  

MATEMÁTICA lhe faz pensar:     

                       __________________________________________                                        

                       __________________________________________ 

                       __________________________________________  

                       __________________________________________  

                       __________________________________________  

                       __________________________________________  

 

Dentre as palavras que você escreveu, indique a que para você melhor define 
Formação do professor de Matemática 
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APÊNDICE B – Questionário de associação livre – aluno  
 

INSTITUIÇÃO:_________________________________________________ 

PERÍODO : ________ SEXO: FEM (  )     MASC (  )       IDADE: _________ 

TURNO QUE ESTUDA: __________ 

TRABALHA: (  ) SIM       (  ) NÃO 

 

Cite seis palavras, que a expressão FORMAÇÃO DO PROFESSOR  DE 

MATEMÁTICA lhe faz pensar:     

 

                       __________________________________________                                    

                       __________________________________________ 

                       __________________________________________  

                       __________________________________________  

                       __________________________________________  

                       __________________________________________  

 

 
 
Dentre as palavras que você escreveu, indique a que para você melhor define 
Formação do professor de Matemática 
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APÊNDICE C  –  questionário de associação dirigida – professor  
 

INSTITUIÇÃO: __________________________________________________ 

DISCIPLINAS QUE LECIONA NO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

GRADUAÇÃO:  (  ) Licenciatura em matemática 

                          (  ) Licenciatura em outra área _________________________ 

                          (  ) Bacharel     _____________________________________ 

PÓS-GRADUAÇÃO: ( ) Especialização_______________________________ 

                                  ( ) Mestrado ___________________________________ 

                                  ( ) Doutorado __________________________________ 

SEXO: FEM (  )     MASC (  )       IDADE: _______  

TEMPO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA: _____ 

 TEMPO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR: _______ 

Dentre as palavras abaixo indique as que para você melhor definem  FORMAÇÃO 

DO PROFESSOR DE  MATEMÁTICA: 

Dedicação Ensino 

Conhecimento Profissão 

Raciocínio Capacitação 

Matemática Ética 

Competência Conteúdo 

Compromisso Lógica 

Amor Didática 

Formação Prática 

Responsabilidade Pesquisa 

Aprendizagem Educação 

 
Dentre as palavras que você associou, indique a que para você melhor define 
Formação do professor de Matemática 
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APÊNDICE D – Questionário de associação dirigida – aluno  

 

INSTITUIÇÃO:_________________________________________________ 

PERÍODO : ________ SEXO: FEM (  )     MASC (  )       IDADE: _________ 

TURNO QUE ESTUDA: __________ 

TRABALHA: (  ) SIM       (  ) NÃO 

 

Dentre as palavras abaixo indique as que para você melhor definem  FORMAÇÃO 

DO PROFESSOR DE  MATEMÁTICA: 

 

Dedicação Ensino 

Conhecimento Profissão 

Raciocínio Capacitação 

Matemática Ética 

Competência Conteúdo 

Compromisso Lógica 

Amor Didática 

Formação Prática 

Responsabilidade Pesquisa 

Aprendizagem Educação 

 

  

 

Dentre as palavras que você associou, indique a que para você melhor define 
Formação do professor de Matemática 
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APÊNDICE  E – Palavras associadas à expressão: formação do 
Professor de Matemática  - alunos / professores 

 
Número de Palavras Associadas = 3336         Número de Palavras diferentes = 191 
Palavras Associadas 
 

F Palavras Associadas F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F 

Dedicação 200 Respeito 20 Universidade 7 Coerência 2 
Responsabilidade  105 Organização 19 Análise 6 Subjetividade 2 
Raciocínio 101 Aluno 19 Dor de cabeça 6 Humanismo 2 
Conhecimento 100 Criatividade 19 Crítica 6 Afinidade 2 
Educação 98 Metodologia 19 Busca 6 Pedagogia 2 
Amor 95 Números 18 Escola 6 Carência 2 
Aprendizagem 87 Superação 18 Reflexão 6 Estrutura 2 
Compromisso 83 Desenvolvimento 17 Tempo 5 Percepção 2 
Lógica 82 Interação 17 Observação 5 Expectativa 2 
Perseverança  78 Poder da matemática 17 Estímulo 5 Qualidade 2 
Ensino 77 Problematização 17 Auxílio 5 Frustração 2 
Paciência 70 Sucesso 16 Medo 5 Decodificação 2 
Cálculo 67 Desempenho 16 Sociedade 5 Fidelidade 2 
Empenho 65 Contextualização  15 Sacrifício 5 Congresso 2 
Compreensão 63 Luta 15 Informática 5 Lucidez 1 
Didática 59 Humildade 14 Facilidade 4 Loucura 1 
Trabalho 50 Transformação 14 Gratificação 4 Leitura 1 
Profissão 50 Atualização 14 Enriquecimento 4 Filosofia 1 
Motivação 49 Aplicação 14 Continuidade 4 Origem 1 
Estudo 47 Teoria 14 Visão 4 Freqüência 1 
Capacidade 42 Cidadania 14 Sonho 4 Atividade 1 
Capacitação 51 Habilidade 13 Entusiasmo 4 Finalidade 1 
Desafio 45 Exatidão 13 Especial 4 Período 1 
Disciplina 43 Atenção 13 Ação 4 Caminho 1 
Dificuldade 42 Fundamentos 13 Poder 4 Jogos 1 
Competência 40 Integração 13 Flexibilidade 4 Quadro 1 
Realização 39 Comunicação 12 Informação 4 Recurso 1 
Matemática 35 Atitude 12 Ciência 4 Dialética 1 
Conteúdo 33 Cooperação 12 Álgebra 4 Mat. dedutiva 1 
Saber 31 Fracasso 11 Aritmética 4 Modelagem mat. 1 
Prazer 32 Confiança 11 Geometria 4 Estru matemática 1 
Prática  29 Oportunidade 11 Cultura 3 Doação 1 
Identidade 29 Professor 11 Tecnologia 3 Exemplo 1 
Pesquisa 29 Aula 11 Necessidade 3 Bom senso 1 
Vocação 25 Avaliação 10 Psicologia 3 Autonomia 1 
Conteúdos 
matemáticos 

25 Aperfeiçoamento 10 Globalização 2 Epistemologia 1 

Coragem 25 Autoridade 9 Conceito 3 Exercícios 1 
Inteligência 24 Esperança 9 Complexidade 3 Função social 1 
Segurança 24 Interdisciplinaridade 9 Especialização 3 Aptidão 1 
Formação 27 Descoberta 9 Contrato didático 3 Sistema didático 1 
Experiência 24 Resultado 9 Preocupação 3 Imaginação 1 
Dinâmica 24 Seriedade 8 Adaptação 3 Etnomatemática 1 
Transmissão 23 Ed. matemática 7 Idéia 3 Estágio  1 
Ética 25 Emprego 7 Licenciatura 2 Transposição 

didática 
1 

Planejamento 21 Satisfação 7 Base 2 Disposição 1 
Futuro 20 Salário 7 Currículo 2 Matemática indutiva 1 
Objetividade 20 Amizade 7 Diversidade 2   



 221

APÊNCIDE F – Palavras associadas à expressão: 
formação do professor de matemática  - alunos 

 
Número de Palavras Associadas = 2.892           Número de Palavras diferentes = 166 

Palavras associadas F Palavras associadas F Palavras associadas F Palavras asso F 
Dedicação 188 Formação 19 Emprego 7 Carência 2 
Responsabilidade  97 Futuro 19 Satisfação 7 Cultura 2 
Conhecimento 94 Conteúdo 18 Fundamentos 7 Congresso 2 
Raciocínio 86 Números 18 Salário 7 Coerência 2 
Amor 88 Superação 18 Integração 6 Subjetividade 2 
Educação 81 Organização 18 Busca 6 Estrutura 2 
Perseverança  76 Planejamento 18 Escola 6 Percepção 2 
Compromisso 74 Aluno 17 Dor de cabeça 6 Reflexão 2 
Aprendizagem 73 Poder da matemática 17 Amizade 6 Expectativa 2 
Paciência 66 Ética 17 Transformação 6 Qualidade 2 
Empenho 65 Desempenho 16 Análise 6 Frustração 2 
Ensino 64 Sucesso 16 Tempo 5 Necessidade 2 
Cálculo 63 Interação 15 Universidade 5 Decodificação 2 
Lógica 62 Luta 15 Crítica 5 Psicologia 2 
Compreensão 59 Criatividade 15 Observação 5 Fidelidade 2 
Motivação 47 Humildade 14 Estímulo 5 Globalização 2 
Trabalho 46 Desenvolvimento 13 Auxílio 5 Licenciatura 1 
Profissão 45 Transmissão 13 Entusiasmo 5 Lucidez 1 
Desafio 44 Problematização 13 Facilidade 4 Loucura 1 
Estudo 44 Atitude 12 Gratificação 4 Leitura 1 
Capacitação 44 Habilidade 12 Enriquecimento 4 Filosofia 1 
Didática 42 Metodologia 12 Medo 4 Origem 1 
Capacidade 42 Exatidão 12 Continuidade 4 Freqüência 1 
Dificuldade 41 Atualização 12 Visão 4 Atividade 1 
Disciplina 40 Atenção 12 Sonho 4 Finalidade 1 
Realização 39 Cooperação 12 Sociedade 4 Período 1 
Prazer 30 Teoria 11 Interdisciplinaridade 4 Caminho 1 
Competência 29 Fracasso 11 Sacrifício 4 Escutar 1 
Saber 28 Confiança 11 Ação 4 Jogos 1 
Coragem 25 Comunicação 10 Informática 4 Quadro 1 
Identidade 26 Cidadania 10 Idéia 3 Recurso 1 
Inteligência 24 Oportunidade 10 Flexibilidade 3 Sinceridade 1 
Vocação 24 Aplicação 10 Preocupação 3 Tradução 1 
Segurança 24 Professor 10 Adaptação 3 Simplicidade 1 
Experiência 22 Contextualização  9 Informação 3 Exemplo 1 
Dinâmica 22 Resultado 9 Complexidade 3 Base 1 
Conteúdos matemáticos 21 Aperfeiçoamento 9 Ciência 3 Bom senso 1 
Prática  21 Aula 9 Especialização 3 Currículo 1 
Pesquisa 21 Autoridade 8 Tecnologia 2 Diversidade 1 
Respeito 20 Esperança 8 Afinidade 2 Autonomia 1 
Matemática 20 Seriedade 8 Alegria 2   
Objetividade 20 Avaliação 7 Pedagogia 2   

 
 
 
 



 222

APÊNDICE G – Palavras associadas à  formação do 
Professor de Matemática  - alunos  primeiros períodos 

 
Número de Palavras Associadas = 1482         Número de Palavras diferentes = 116 

Palavras  
Associadas 

F Palavras Associadas F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F 

Dedicação 114 Vocação 14 Emprego 5 Cidadania 3 
Amor 62 Futuro 14 Interação 5 Professor 3 
Raciocínio 56 Superação 13 Números 5 Aplicação 2 
Conhecimento 51 Coragem 12 Auxílio 5 Atualização 2 
Responsabilidade  49 Formação 11 Entusiasmo 5 Metodologia 2 
Empenho 40 Sucesso 11 Aluno 5 Aula 2 
Cálculo 40 Identidade 11 Satisfação 4 Esperança 2 
Educação 39 Objetividade 11 Amizade 4 Comunicação 2 
Aprendizagem 38 Prática  10 Planejamento 4 Gratificação 2 
Compromisso 36 Experiência 10 Resultado 4 Observação 2 
Paciência 35 Saber 10 Respeito 4 Afinidade 2 
Realização 32 Organização 9 Facilidade 4 Alegria 2 
Perseverança  30 Poder da matemática 9 Medo 4 Carência 2 
Profissão 30 Dinâmica 9 Sacrifício 4 Expectativa 2 
Trabalho 27 Criatividade 9 Sonho 3 Qualidade 2 
Ensino 26 Luta 8 Sociedade 3 Frustração 2 
Lógica 26 Humildade 8 Informática 3 Necessidade 2 
Compreensão 26 Pesquisa 8 Preocupação 3 Fidelidade 2 
Desafio 26 Atitude 8 Adaptação 3 Lucidez 1 
Capacitação 25 Habilidade 7 Informação 3 Loucura 1 
Dificuldade 25 Atenção 7 Estímulo 3 Leitura 1 
Motivação 23 Desempenho 6 Conteúdo 3 Finalidade 1 
Prazer 22 Oportunidade 6 Busca 3 Período 1 
Estudo 20 Fracasso 6 Integração 3 Caminho 1 
Didática 20 Transmissão 5 Avaliação 3 Escutar 1 
Competência 19 Segurança 5 Exatidão 3 Sinceridade 1 
Capacidade 18 Confiança 5 Conteúdos 

matemáticos 
3 Tradução 1 

Disciplina 18 Ética 3 Cooperação 3 Simplicidade 1 
Inteligência 14 Desenvolvimento 3 Aperfeiçoament

o 
3 Continuidade 1 
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APÊNDICE H – Palavras associadas à  formação do 
Professor de Matemática  - alunos  últimos períodos 

 
Número de Palavras Associadas = 1.410          Número de Palavras diferentes = 141 

Palavras  
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F 

Dedicação 74 Problematização 13 Criatividade 6 Especialização 3 
Responsabilidade  48 Números 13 Humildade 6 Amizade 2 
Perseverança  46 Aluno 12 Aperfeiçoamento 6 Emprego 2 
Conhecimento 43 Experiência 12 Esperança 6 Estímulo 2 
Educação 42 Ética 11 Transformação 6 Gratificação 2 
Compromisso 38 Prática  11 Análise 6 Sonho 1 
Ensino 38 Teoria 11 Escola 6 Sociedade 1 
Lógica 36 Desempenho 10 Dor de cabeça 6 Informática 1 
Aprendizagem 35 Interação 10 Confiança 6 Tecnologia 2 
Compreensão 33 Desenvolvimento 10 Tempo 5 Pedagogia 2 
Raciocínio 30 Metodologia 10 Universidade 5 Cultura 2 
Paciência 31 Atualização 10 Futuro 5 Congresso 2 
Amor 26 Competência 10 Superação 5 Coerência 2 
Empenho 25 Inteligência 10 Sucesso 5 Subjetividade 2 
Motivação 24 Vocação 10 Resultado 5 Estrutura 2 
Estudo 24 Objetividade 9 Atenção 5 Percepção 2 
Capacidade 24 Organização 9 Fracasso 5 Reflexão 2 
Cálculo 23 Exatidão 9 Crítica 5 Decodificação 2 
Didática 22 Cooperação 9 Atitude 4 Psicologia 2 
Disciplina 22 Contextualização  9 Avaliação 4 Globalização 2 
Capacitação 19 Poder da 

matemática 
8 Interdisciplinaridade 4 Licenciatura 1 

Trabalho 19 Transmissão 8 Ação 4 Filosofia 1 
Segurança 19 Formação 8 Oportunidade 4 Origem 1 
Conteúdos 
matemáticos 

18 Comunicação 8 Enriquecimento 4 Freqüência 1 

Saber 18 Prazer 8 Visão 4 atividade 1 
Desafio 18 Autoridade 8 Satisfação 3 Jogos 1 
Dificuldade 16 Aplicação 8 Integração 3 Quadro 1 
Respeito 16 Seriedade 8 Busca 3 Recurso 1 
Profissão 15 Luta 7 Idéia 3 Exemplo 1 
Identidade 15 Habilidade 7 Flexibilidade 3 Base 1 
Conteúdo 15 Cidadania 7 Continuidade 3 Bom senso 1 
Planejamento 14 Realização 7 Observação 3 Currículo 1 
Dinâmica 13 Fundamentos 7 Informação 3 Diversidade 1 
Coragem 13 Salário 7 Complexidade 3 Autonomia 1 
Pesquisa 13 Professor 7 Ciência 3   
Matemática 13 Aula 7     
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APÊNDICE I – Palavras associadas à expressão: formação do 

Professor de Matemática - professores 
 
Número de palavras associadas: 444   Número de palavras diferentes: 113 

Palavras  
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras  
Associadas 

F 

Lógica 20 Capacitação 7 Humanismo 2 Aperfeiçoamento 1 
Educação 17 Compreensão 4 Atualização 2 Cultura 1 
Didática 17 Aplicação 4 Aluno 2 Currículo 1 
Conhecimento 16 Reflexão 4 Universidade 2 Dificuldade 1 
Conteúdo 15 Cidadania 4 Experiência 2 Doação 1 
Matemática 15 Criatividade 4 Amizade 1 Desafio 1 
Raciocínio 15 Desenvolvimento 4 Aptidão 1 Licenciatura 1 
Aprendizagem 14 Problematização 4 Atenção 1 Medo 1 
Ensino 13 Conteúdos 

matemáticos 
4 Dialética 1 Matemática dedutiva 1 

Dedicação 12 Paciência 4 Diversidade 1 Matemática indutiva 1 
Competência 11 Álgebra 4 Disposição 1 Modelagem 

matemática 
1 

Transmissão 10 Geometria 4 Estrutura 
matemática 

1 Necessidade 1 

Compromisso 9 Aritmética 4 Etnomatemática 1 Organização 1 
Prática  8 Mudança 3 Estágio 1 Oportunidade 1 
Pesquisa 8 Planejamento 3 Epistemologia 1 Continuidade 1 
Responsabilidade 8 Saber 3 Exatidão 1 Ciência 1 
Transformação  8 Teoria 3 Esperança 1 Psicologia 1 
Ética 8 Estudo 3 Exercícios 1 Professor 1 
Integração 7 Disciplina 3 Função social 1 Base 1 
Educação 
matemática 

7 Avaliação 3 Futuro 1 Crítico 1 

Metodologia 7 Identidade 3 Flexibilidade 1 Sistema didático 1 
Amor 7 Contrato didático 3 Globalização 1 Sociedade 1 
Formação  8 Conceito 3 Informática 1 Solução 1 
Contextualização 6 Motivação 2 Imaginação 1 Sacrifício 1 
Fundamento 6 Dinâmica 2 Informação 1 Tecnologia 1 
Interdisciplinaridade 5 Comunicação 2 Habilidade 1 Transposição 

didática 
1 

Profissão 5 Perseverança 2 Leitura 1 Vocação 1 
Cálculo 4 Aula 2 Autoridade 1   
Trabalho 4 Interação 2     
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APÊNDICE J – Palavras associadas à expressão: formação do 

Professor de matemática - professores das universidades 
 
Número de palavras associadas:   222  Número de palavras diferentes: 83 

Palavras 
Associadas 

F Palavras Associadas F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F 

Lógica 14 Conteúdos 
matemáticos 

3 Profissão 2 Aula 1 

Didática 13 Competência 3 Cidadania 2 Planejamento 1 
Raciocínio 9 Responsabilidade 3 Compreensão 2 Currículo 1 
Educação 9 Trabalho 3 Capacitação 2 Atenção 1 
Matemática 9 Prática 3 Perseverança 2 Estudo 1 
Conhecimento 9 Pesquisa 3 Saber 2 Problematização 1 
Conteúdo 9 Disciplina 3 Humanismo 2 Teoria 1 
Transmissão 9 Formação 3 Álgebra 2 Identidade 1 
Aprendizagem 7 Paciência 3 Atualização  2 Contrato didático 1 
Dedicação 6 Mudança 3 Epistemologia 1 Sistema didático 1 
Orientação 6 Pensar 3 Disposição 1 Sociedade 1 
Integração 6 Aplicação 3 Exatidão 1 Transposição 

didática 
1 

Amor 5 Experiência 2 Organização 1 Vocação 1 
Ética 5 Contextualização 2 Aluno 1 Leitura 1 
Ensino 4 Reflexão  2 Esperança 1 Tecnologia 1 
Metodologia 4 Integração 2 Exercício 1 Cultura 1 
Compromisso 4 Universidade 2 Imaginação 1 Diversidade 1 
Ed. Matemática 4 Cálculo 2 Informação 1 Interesse 1 
Aritmética 4 Interdisciplinaridade 2 Ciência 1 Psicologia 1 
Geometria 4 Amizade 1 Motivação 1 Estrutura 

matemática 
1 

Fundamentos 3 Aptidão 1 Comunicação 1   
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APÊNDICE L – Palavras associadas à expressão: formação do 

Professor de Matemática  - Professores Faculdades 
 

Número de palavras associadas:  222   Número de palavras diferentes: 82 
Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F Palavras 

Associadas 
F 

Ensino 9 Problematização 3 Teoria  2 Modelagem 
matemática 

1 

Educação 8 Formação  3 Interação 2 Matemática 
indutiva 

1 

Transformação 8 Profissão 3 Comunicação 1 Matemática 
dedutiva 

1 

Competência 8 Avaliação 3 Saber 1 Necessidade 1 
Conhecimento 7 Educ Matemática 3 Etnomatemática 1 Desafio 1 
Aprendizagem 7 Metodologia 3 Estágio  1 Medo 1 
Raciocínio  6 Interdisciplinaridade 3 Função social 1 Oportunidade 1 
Lógica 6 Fundamento 3 Globalização 1 Crítica 1 
Matemática 6 Cálculo 2 Informática 1 Solução  1 
Conteúdo 6 Cidadania 2 Licenciatura 1 Sacrifício 1 
Dedicação 6 Identidade 2 Continuidade 1 Aula 1 
Compromisso 5 Álgebra 2 Aluno 1 Transmissão 1 
Responsabilidade 5 Estudo 2 Aplicação 1 Trabalho 1 
Pesquisa 5 Contrato didático 2 Conteúdo 

matemático 
1 Base 1 

Prática 5 Dinâmica 2 Dialética 1 Professor 1 
Capacitação 5 Conceito 2 Futuro 1 Paciência 1 
Contextualização 4 Amor 2 Flexibilidade 1 Habilidade 1 
Didática 4 Faculdade 2 Autoridade 1 Dificuldade 1 
Criatividade 4 Compreensão 2 Aperfeiçoamento 1 Sacrifício 1 
Desenvolvimento 4 Planejamento 2 Doação 1 Integração 1 
Ética 3 Reflexão 2 Motivação 1   
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APÊNDICE M – Palavras indicadas como as mais importantes pelos alunos  

 
Número de palavras associadas: 482    Número de palavras diferentes: 57 

Palavras 
Associadas 

Fr Palavras 
Associadas 

Fr Palavras 
Associadas 

Fr Palavras 
Associadas 

F
r 

Dedicação 66 Inteligência 10 Respeito 3 Aula 1 
Conhecimento 50 Formação 9 Transmissão 3 Tolerância 1 
Raciocínio 48 Trabalho 9 Inovação 3 Identidade 1 
Compromisso 20 Conteúdo 7 Disciplina 3 Desempenho 1 
Educação 20 Profissão 6 Experiência 3 Compreensão 1 
Amor 19 Coragem 5 Planejamento 2 Teoria 1 
Ensino  18 Atitude 5 Ética 2 Futuro 1 
Desafio 17 Persistência 5 Vida 2 Metodologia 1 
Responsabilidade 15 Prática 4 Criatividade 2 Avaliação 1 
Capacitação 15 Qualificação 4 Vontade 2 Participação 1 
Aprendizagem 14 Realização 4 Dificuldade 2 Fascínio 1 
Determinação 14 Paciência 4 Pesquisa 2 Poder 1 
Competência 13 Cidadania 4 Matemática 2 Número 1 
Didática 10 Cálculo 4 Lógica 2   
Vocação 10 Superação 3     
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APÊNDICE N – Palavras indicadas como as mais importantes pelos 
professores  

 
Número de palavras associadas:  75   Número de palavras diferentes: 27 
 

Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F Palavras 
Associadas 

F 

Conteúdo 9 Prática 3 Formação 1 estudo 1 
Conhecimento 8 Ética 3 Educação 1 Transformação 1 
Didática 8 Profissão 2 Teoria 1 Aplicação 1 
Lógica 6 saber 2 Aprendizagem 1 cidadania 1 
Raciocínio 6 Interação 2 orientação 1 Ensino 1 
Competência 6 compromisso 2 Dedicação 1 Vocação 1 
Matemática 4 Atualização 1 Pesquisa 1   
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APÊNDICE O – Palavras indicadas como as mais importantes pelos alunos  
 
Número de palavras associadas: 557    Número de palavras diferentes: 58 

Palavras 
Associadas 

Fr Palavras 
Associadas 

Fr Palavras 
Associadas 

F
r 

Palavras 
Associadas 

F
r 

Dedicação 67 Vocação 11 Paciência 4 Planejamento 2 
Conhecimento 58 Inteligência 10 Realização 4 Aula 1 
Raciocínio 47 Formação 10 Qualificação 4 Tolerância 1 
Didática 24 Trabalho 9 Transmissão 3 Identidade 1 
Compromisso 22 Matemática 8 Respeito 3 Desempenho 1 
Educação 21 Lógica 8 Inovação 3 Compreensão 1 
Ensino  19 Profissão 8 Disciplina 3 Futuro 1 
Competência 19 Prática 7 Experiência 3 Metodologia 1 
Amor 19 Persistência 5 Pesquisa 3 Avaliação 1 
Desafio 17 Coragem 5 Superação 3 Participação 1 
Capacitação 15 Atitude 5 Vida 2 Fascínio 1 
Aprendizagem 15 Ética 5 Criatividade 2 Poder 2 
Responsabilidade 15 Cidadania 5 Vontade 2 Número 1 
Conteúdo 15 Cálculo 4 Dificuldade 2   
Determinação 14 Estudo 4 Teoria 2   
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ANEXO 1 

 

Média aritmética 

A média aritmética é a mais utilizada no nosso dia a dia. É obtida dividindo-se a soma das 
observações pelo número delas. É um quociente geralmente representado pela letra M ou pelo 
símbolo . Se tivermos uma série de N valores de uma variável x, a média aritmética simples 
será determinada pela expressão: 

. 

 

Freqüência relativa 

Em Estatística denomina-se freqüência relativa, o resultado obtido da divisão entre a 
freqüência que o valor é observado na população e a quantidade de elementos da população. 

Geralmente é apresentada na forma de porcentagem. 

 
 
Dados Professores. 
 
Na seguinte tabela se observam as estatísticas descritivas das freqüências das palavras associadas 
à expressão: formação do professor de matemática. Observa-se que as palavras se repetem em 
media aritmética 4.7 vezes, ou seja, a media aritmética das freqüências das palavras é 
aproximadamente 5. A mediana tem valor de 2 palavras, com o qual é possível afirmar que a 
distribuição dos dados é assimétrica a direita, ou seja, a maioria das palavras apresentam 
freqüências muito baixas, esta afirmação é feita pelo fato que a mediana é menor que a media.  
 
 

Freq 

  

Média 4.725

Erro padrão 0.387833619

Mediana 2

Modo 1

Desvio padrão 4.248504433

Variância da amostra 18.04978992

Curtose 3.356947318

Assimetria 1.978690107

Intervalo 19

Mínimo 1

Máximo 20

Soma 447

Contagem 120

Nível de confiança(95.0%) 0.767949292
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Dados Alunos. 
 
Na seguinte tabela se observam as estatísticas descritivas das freqüências das palavras associadas 
à expressão: formação do professor de matemática  - alunos. Observa-se que as palavras repetem-
se em média 15.5 vezes, a mediana é igual a 6, o desvio padrão é 24 palavras, é um valor muito alto, 
pela existência de poucas palavras com freqüências muito altas. 
A distribuição da freqüência das palavras se apresenta  no gráfico, se observa que a distribuição das 
freqüências é não simétrica com tendência  a direita o que significa que a maioria das palavras tem 
freqüências baixas e poucas palavras tem freqüências muito altas.  
 

 

Fr 

  

Média 15.49462366 

Erro padrão 1.776403298 

Mediana 6 

Modo 1 

Desvio padrão 24.22691095 

Variância da amostra 586.9432142 

Curtose 15.03383138 

Assimetria 3.250077873 

Intervalo 187 

Mínimo 1 

Máximo 188 

Soma 2882 

Contagem 186 

Nível de confiança(95.0%) 3.504612604 
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Dados professores e alunos. 
 
Na seguinte tabela se observam as estatísticas descritivas das freqüências das palavras associadas 
à expressão: formação do professor de matemática  - alunos/professores. Observa-se que as 
palavras repetem-se em média 15.3 vezes, a mediana é igual a 6, o desvio padrão é 14.8 palavras, é 
um valor muito alto.  
 
A distribuição da freqüência das palavras se apresenta no gráfico, se observa que a distribuição das 
freqüências é não simétrica com tendência a direita o que significa que a maioria das palavras tem 
freqüências baixas e poças palavras tem freqüências muito altas o que observa-se na forma de 
distribuição, a maioria dos dados se encentram a esquerda da gráfica.  

 
 
 

Fr 

  

Média 15.31481481

Erro padrão 1.729329707

Mediana 4

Modo 1

Desvio padrão 25.41585228

Variância da amostra 645.9655469

Curtose 14.87884137

Assimetria 3.28135267

Intervalo 199

Mínimo 1

Máximo 200

Soma 3308

Contagem 216

Nível de confiança(95.0%) 3.408611009
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ANEXO 2 
 
 

TABELA 12 
 

QUANTITATIVO DE CONCLUINTES DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DAS UNIDADES DE ENSINO 
SUPERIOR DE PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 1992 A 1994 

 
 

Nº 

 

Instituição 

 

92 

 

93 

 

94 

 

Total 

1 FAMASUL 27 12 11 50 

2 FAFOPST 34 34 37 105 

3 FABEJA 77 49 64 190 

4 FAFOPAI - 38 36 74 

5 FFPG 49 57 37 143 

6 CESA 52 43 51 146 

7 FACHO - 18 17 35 

8 FAFIRE - - 37 37 

9 UPE 
Nazaré da 

Mata 

23 50 27 100 

10 UPE 
Garanhuns 

18 42 33 93 

11 UPE 
Petrolina 

32 21 16 69 

12 UFPE 03 02 01 06 

13 UNICAP 16 05 17 38 

14 UFRPE 06 07 07 20 

 TOTAL 337 378 391 1106 

                                     FONTE: Diagnóstico da Formação Docente em Pernambuco 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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