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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as representações sociais de professores e 
estudantes sobre a profissão professor de matemática, motivado por estudos que 
têm apontado a escassez de professores nesta área. Partimos da hipótese que 
aspectos relacionados à profissionalização ou desprofissionalização docente podem 
contribuir para o entendimento desta escassez. Aprofundamos alguns aspectos 
relacionados à formação inicial, às condições de ingresso e de exercício efetivo da 
profissão docente em matemática no estado de Pernambuco. Neste Estado tem se 
observado na rede pública de ensino, um número frequente de vagas sem 
preenchimento em concursos públicos para professores de matemática, ao mesmo 
tempo em que tem sido divulgado o baixo desempenho dos alunos nas avaliações 
oficiais da educação básica. Tomamos como referências teórico-metodológicas a 
Teoria das Representações Sociais desenvolvida por Serge Moscovici e a Teoria do 
Núcleo Central de Jean-Claude Abric. O estudo permitiu a identificação e análise das 
representações sociais de 669 sujeitos, 362 professores de matemática, 146 
professores não formados nesta disciplina e 161 estudantes de licenciatura em 
matemática. Utilizamos no levantamento dos dados o questionário de associação 
livre e na análise dos dados um software estatístico, o Trideux. Como resultados, 
apontamos alguns elementos de aprofundamento sobre o processo de formação, 
ingresso e exercício da profissão docente em matemática. Trazemos as 
representações compartilhadas por professores de matemática e professores de 
outras áreas ou com estudantes de licenciatura. Também, apresentamos a oposição 
de sentidos, na especificidade das RS de cada grupo investigado. Finalmente, 
discutimos as representações sobre a profissão docente em matemática em função 
do lugar de atuação e do gênero de professores e estudantes desta disciplina, bem 
como a comparação entre as representações dos professores de matemática e de 
outras áreas em função do tempo de exercício e atuação docente. Observamos, 
entre outros aspectos, a importância dada à dimensão deontológica da profissão 
pelos professores de matemática, os estereótipos sobre o professor de matemática, 
ainda presente nas representações sociais dos professores que não são formados 
nesta área e a perspectiva dos licenciandos em atuar no exercício docente em 
Matemática. 
 
 
Palavras-chave: Representações Sociais, Escassez de Professor, 
Profissionalização, Profissionalidade, Professor de Matemática. 
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RÉSUMÉ 
 
 

L’objectif de ce travail est d’analyser les représentations sociales de professeurs et 
d’étudiants sur la profession de professeur des mathématiques, motivé par des 
études qui pointent le manque de professeurs dans ce domaine. Nous partons de 
l’hypothèse que les aspects  qui concernent la  formation professionnelle ou pas  de 
l’enseignant peuvent contribuer à la compréhension de ce  déficit. Nous avons 
approfondi quelques aspects  liés à la formation initiale, aux conditions d’entrée et de 
l’exercice effectif de la profession d’enseignant  des mathématiques dans l’état du 
Pernambouc. Dans cet État,  on peut observer un nombre fréquent de postes non 
pourvus lors des concours de professeurs des mathématiques dans l’enseignement 
public ainsi que le mauvais résultat des élèves du primaire lors des évaluations 
officielles. Nous avons pris comme référence théoriques et méthodologiques la 
Théorie des Représentations Sociales développées par Serge Moscovici et la 
Théorie du Nucléo Central de Jean-Claude Abric. L’étude a permis l’identification et 
l’analyse des représentations sociales de 669 sujets : 362 professeurs de 
mathématiques, 146 professeurs non diplômés dans  cette disicipline et 161 
étudiants  en licence  des mathématiques. Nous avons utilisé pour ce sondage le 
questionnaire d’association libre et pour l’analyse des données un  logiciel 
statistique, le Trideux. En ce qui concerne les résultats de cette étude, nous pointons 
quelques éléments d’approfondissement sur le processus de formation, d’entrée et 
de l’exercice de la profession d’enseignant en mathématiques. Nous apportons les 
représentations copartagées entre des professeurs des mathématiques et des 
professeurs d’autres disciplines ou entre des étudiants en licence. Nous présentons 
aussi, l’opposition de sens, dans la spécificité des RS de chaque groupe recherché. 
Finalement, nous avons discuté les représentations sur la profession d’enseignant en 
mathématiques en fonction du lieu d’opération et du genre de professeurs et 
d’étudiants de cette discipline ainsi que la comparaison entre les représentations des 
professeurs de mathématiques et ceux d’autres disciplines en fonction du temps 
d’exercice et de pratique d’enseignement. Nous avons remarqué, entre autres 
aspects, l’importance donnée à la dimension déontologique de la profession par les 
professeurs des mathématiques, les stéréotypes de ces professionnels, toujours 
présent dans des représentations sociales   des professeurs qui ne sont pas 
diplômés dans cette discipline et la perspective de futurs enseignants de vivre 
l’exercice de l’enseignement des Mathématiques. 
 
 
Mots-clé: Représentations sociales, Manque de professeur, Formation 
professionnelle, Professionnalisme, Professeur des Mathématiques.  
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INTRODUÇÃO 

 

  

 Este trabalho apresenta os resultados de um estudo sobre as representações 

sociais de professores e estudantes sobre a profissão docente em matemática. Ele 

foi motivado pela constatação da diminuição da procura pelo exercício da profissão 

docente por estudantes e professores formados, em particular, na disciplina 

matemática. Sobre este fato, destacamos as pesquisas realizadas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos 

Educacionais (INEP) que apontam a escassez de professores nas áreas de exatas, 

em atuação na rede pública de ensino. 

Na definição do objeto de pesquisa, partimos da suposição de que aspectos 

relacionados à profissionalização ou desprofissionalização docente podem contribuir 

para o entendimento sobre a falta de professores de matemática na rede pública de 

ensino.  

O nosso estudo foi fundamentado na teoria das Representações Sociais de 

Serge Moscovici e por desdobramentos teóricos desta, na teoria do Núcleo Central 

de Jean-Claude Abric. A escolha teórica se deu a partir do fato que a representação 

social é uma forma de conhecimento usual – dito “senso comum” – “socialmente 

elaborado e partilhado para organizar e dominar o meio (material, social, ideal) e 

orientar as condutas e a comunicação entre as pessoas de um dado conjunto social 

(grupo, classe etc.) ou cultural” (Almeida, 2005).  

 Entendemos que a propagação no senso comum de crenças, valores, 

atitudes sobre a profissão do professor de matemática, não diz respeito apenas aos 

docentes desta área. Desta forma, em nosso estudo, além da investigação sobre as 

representações sociais de 362 professores de matemática, também investigamos 

146 professores formados em outras áreas e 161 estudantes de licenciatura em 

matemática. 

 No primeiro capítulo, apresentamos algumas considerações sobre a imersão 

destes sujeitos na problemática sobre a escassez de professores em matemática.  

 No segundo capítulo, fazemos a revisão da literatura sobre o que tem sido 

discutido sobre a profissão de professor. Abordamos a discussão sobre os conceitos 

trabalho, ofício e profissão; sobre o processo sócio-histórico da profissão docente a 

partir da tutela da Igreja, do Estado e do Mercado e as implicações destes elementos 



 19 

sobre a vocação, a proletarização, a profissionalização, a identidade e a 

profissionalidade docente. 

No terceiro capítulo, tratamos de alguns aspectos sócio-históricos 

relacionados à formação de professores de matemática no cenário nacional e local – 

no estado de Pernambuco, assim como um levantamento sobre o número de 

instituições formadoras de professores de matemática no estado e a apuração de 

dados sobre aspectos quantitativos e qualitativos da formação desses professores.  

Ainda neste capítulo, apresentamos o processo vivido pelos professores 

formados em matemática para o ingresso no exercício da carreira docente, a partir 

de concursos públicos promovidos na rede estadual de ensino de Pernambuco.  

Finalizamos este capítulo com algumas considerações sobre o exercício da 

“profissão professor de matemática” e sobre o seu desenvolvimento profissional. 

No quarto capítulo, apresentamos a fundamentação teórica norteadora de 

nossa pesquisa, apresentando os motivos da escolha da Teoria das Representações 

Sociais para nosso estudo e discutindo pesquisas desenvolvidas na área de 

Educação e de Matemática com o uso da referida teoria. 

No quinto capítulo, descrevemos o contexto da pesquisa, realizada em 

encontros de formação continuada para professores da rede estadual de 

Pernambuco e em cursos de licenciatura em matemática. Apresentamos o perfil da 

amostra e da caracterização dos sujeitos, os instrumentos e procedimentos 

utilizados para a coleta e análise dos dados, na abordagem metodológica da teoria 

das representações sociais na nossa pesquisa, em particular. 

 No sexto capítulo, apresentamos a análise dos dados sobre as 

representações sociais dos professores e estudantes referentes à profissão docente 

em matemática, centrando os significados emersos no conjunto das discussões 

realizadas no trabalho, na confrontação dos resultados obtidos por cada grupo 

investigado e na especificidade dos sujeitos em suas características pessoais e 

profissionais, a exemplo do gênero e do tempo de atuação docente. 

Por fim, tecemos algumas considerações a título de conclusão, sobre o 

processo da pesquisa, apontando os avanços e limites do nosso estudo. Desta 

forma, esperamos contribuir para o investimento de novas pesquisas que possam 

esclarecer outras questões sobre a complexidade do exercício da profissão docente 

em matemática. 
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CAPÍTULO 1 SITUANDO O PROBLEMA DE PESQUISA 

___________________________________________________________________ 

 

No meio do caminho tinha uma pedra  
tinha uma pedra no meio do caminho  

tinha uma pedra  
no meio do caminho tinha uma pedra.  

 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

Nos últimos anos, a falta de professores tem sido foco de diversos estudos. 

Segundo relatório do Conselho Nacional de Educação (CNE) divulgado em julho de 

2007, elaborado por Antonio Ibañez Ruiz, Mozart Neves Ramos e Murílio Hingel, 

membros da Câmara de Educação Básica, existiria o risco do que denominaram 

Apagão no Ensino Médio. Ou seja, dentro de algum tempo ocorreria uma falta de 

professores para as disciplinas de Química, Física, Biologia e Matemática. Chegou-

se a divulgar um déficit nestes componentes curriculares, já existente no ano de 

2007, da ordem de 246 mil profissionais, com a perspectiva do mesmo se agravar, 

pela baixa procura de jovens em ingressar na carreira docente. 

Em decorrência das discussões geradas a partir do referido relatório (CNE/ 

2007), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio  Teixeira - 

INEP desenvolveu um estudo sobre o assunto, divulgado na mídia em outubro de 

20071 (anexo 1). Segundo o estudo, com exceção das áreas de física e química, 

existem mais licenciados, ou seja, concluintes dos cursos de licenciatura, do que a 

demanda para dar aulas em todas as salas de 5ª a 8ª séries e do ensino médio, das 

escolas públicas. Foi constatado, a partir de 2001, um crescimento de 66% de 

jovens que se graduaram e consequentemente, são potenciais professores, o que 

corresponde a cerca de 1,2 milhão de jovens. 

Entretanto, apesar de formados, os professores não buscam o exercício da 

profissão, uma vez que o estudo citado constatou que em média 71.2% dos 

formados em Licenciatura no país não trabalham como professores nas escolas 

brasileiras. 

                                                
1 Divulgado no jornal “O Estado de São Paulo”. Educação. A 16.15/10/07. 
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Para o INEP (2007), os números acima relatados, mostram a rejeição à 

profissão docente no Brasil. Segundo este órgão, a porcentagem dos professores 

que não atuam na área em que se formaram, ou seja, que não estão em sala de 

aula é, em média, 83.6% dos formados em Educação Física, 77.6% em História, 

67.8% em Matemática e 43.6% em Português, à parte estão as áreas mais 

preocupantes de Química e Física em que a demanda do quadro de professores não 

tem sido suprida em relação ao número de formados. 

Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES2, nos últimos 15 anos, especificamente na área de matemática; as 

universidades formaram 110 mil professores de matemática, mas apenas 43 mil 

estão no magistério (anexos 2 e 3). Este órgão aponta que cerca de 23% dos 

professores de matemática atuantes no ensino médio não possuem curso superior. 

Parte destes professores completou apenas o ensino médio - mesmo nível de 

escolaridade para o qual dão aulas. Outros 21%, aproximadamente, são graduados 

em outras áreas, que podem ser próximas da matemática, como Processamento de 

Dados e Ciências Contábeis, ou bem distantes, como Letras. Apenas 20% são 

formados, de fato, em Matemática. Nas regiões Norte e Nordeste o índice de 

professores sem formação superior é ainda mais alto, chegando a 36,9% e 36,1%, 

respectivamente.  

No entanto, a crise de recrutamento de professores não é um caso específico 

do Brasil. Robert Moon (2008) afirma que na Inglaterra, o governo tem ofertado 

incentivos financeiros para estudantes que se preparam, entre outras áreas, para 

ensinar matemática3. Para o autor, o problema do recrutamento e da conservação 

dos efetivos é agudo (p. 110). Ele discute que muitos países pensam que a atração 

dos empregos criados pelas novas tecnologias afasta um número significativo de 

pessoas que tradicionalmente se dedicaram ao ensino.  E cita, entre outros fatores 

que contribuem para essa dificuldade, “a situação relativamente florescente da 

                                                
2 Fonte: http://www.mec.gov.br. 14.02.2008. 
3 No Brasil, existe o Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência – Pibid. O programa 
oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio 
nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério na 
rede pública. Entre as propostas do Pibid está o incentivo à carreira do magistério nas áreas da 
educação básica com maior carência de professores com formação específica: ciência e matemática 
de quinta a oitava séries do ensino fundamental e física, química, biologia e matemática para o 
ensino médio. Fonte: www. portal.mec.gov.br. 12.05.09 
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economia, assim como o estado e a imagem pouco sedutora que são conferidos ao 

ensino pela mídia (...). Esses fatos têm conseqüências prejudiciais no recrutamento 

e na evolução das carreiras” (Moon, 2008, p. 109). 

Neste sentido, Almeida (2005, p. 41) chama a atenção sobre o fato que “as 

representações estão presentes nos discursos e nas palavras veiculadas nas 

mensagens e imagens da mídia, cristalizadas nas condutas e nos arranjos materiais 

e espaciais”. Em 2008, um fato noticiado pela revista de circulação nacional “Veja” 

(anexo 4), apontou em reportagem: 

 
Poucos fatores influenciam tanto o desempenho de um aluno em sala de aula 
quanto o nível dos professores. Por esta razão é especialmente preocupante 
o que mostra um levantamento recente feito com base no desempenho de 
260.000 professores em concursos públicos de quatro das maiores redes de 
ensino do país – Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo: 
73% deles foram reprovados em testes básicos das áreas em que pretendiam 
lecionar, entre elas matemática, português e física (...). O pior exemplo vem 
de Pernambuco. No exame para recrutar professores de matemática, apenas 
0,8% dos candidatos conseguiu responder a questões elementares de 
geometria e álgebra (PEREIRA, 2008, p.169,170).4 
 

Com efeito, Ristoff (2008)5, representante da CAPES,  aponta que a falta de 

formados e licenciados para o ensino, a evasão profissional dos formados para 

outros empregos e os currículos das universidades são incompatíveis com a 

docência para a educação básica e têm se constituído como “os inimigos da 

educação”.  

A questão é que sobre estes aspectos pairam problemas centrais da 

educação em nosso país, que levam ao questionamento da qualidade do ensino 

brasileiro, em particular sobre o ensino de matemática. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos – OCDE 

através do Programa Internacional para Avaliação de Estudantes – PISA, com 

avaliações realizadas a cada 3 anos, estuda em profundidade uma área de conteúdo 

“principal”. Destacamos: Leitura em 2000, Matemática em 2003 e Ciências em 2006. 

Em cada país são avaliados, entre 4.500 e 10.000 alunos. Como podemos observar 

na tabela a seguir, o Brasil tem ficado sempre abaixo da média dos demais países: 

 

 

 

                                                
4 PEREIRA, C. 100% Lá x 48% Aqui. Revista Veja. Educação. Ed. 2063, ano 41, n.22. 04/06/08. 
 
5 Fonte: Jornal o Estado de São Paulo, publicado em 31/03/08. www. contee.org.br/educação. 
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Tabela 1 – Resultado do PISA – 2000 a 2006 

2000 2003 2006  
 

Média 
dos 

países 

Média 
do Brasil 

Média 
dos 

países 

Média do 
Brasil 

Média 
dos 

países 

Média 
do 

Brasil 
PORTUGUÊS 460 396 460 403 446 393 
CIÊNCIAS 461 375 471 390 462 390 
MATEMÁTICA 450 334 456 356 454 370 

Fonte: MEC/INEP, 2008 

 
Os resultados indicados na Tabela 1 têm conferido ao Brasil as últimas 

colocações entre os países avaliados pelo PISA. Assim, constatamos que: 

1 Em 2000 - de 43 (quarenta e três) países investigados, o Brasil ocupou a 

39ª posição em Português, a 42ª posição em Ciências e a 42ª posição em 

Matemática; 

2 Em 2003 - de 41 (quarenta e um) países investigados, o Brasil ocupou a 

38ª posição em Português, a 40ª posição em Ciências e a 41ª em 

Matemática (último lugar); 

3 Em 2006 – de 57 (cinqüenta e sete) países avaliados, o Brasil ocupou a 

49ª posição em Português, a 52ª em Ciências e a 54ª posição em 

Matemática. 

Podemos também observar que a média de matemática apresenta-se como a 

menor em relação às outras áreas investigadas no cenário nacional, o que aponta 

para a necessidade de investirmos nessa área específica de conhecimento, no 

desenvolvimento de pesquisas que nos ajudem a melhor compreender as causas 

destes índices, em particular em Pernambuco, que é o terceiro pior Estado do Brasil 

no desempenho desta disciplina e o penúltimo do Nordeste, segundo o PISA-2006. 

A nível nacional, destacamos os resultados de avaliações realizadas nos 

exames Prova Brasil e do SAEB6,  compiladas no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Calculado através do produto entre os resultados obtidos 

                                                

6 Saeb - Sistema de Avaliação da Educação Básica - a prova é feita por estudantes de 4ª e 8ª séries 
do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, a cada dois anos, no País. Os alunos são 
escolhidos por amostragem e vêm de escolas públicas e privadas. Há questões de português e de 
matemática.  

Prova Brasil - o exame foi criado pelo governo Lula em 2005 para avaliar todos os alunos de 4ª e 8ª 
séries, somente de escolas públicas. Estas são as duas principais diferenças com relação ao Saeb: 
prova universal e focada na rede pública. Por causa disso, é possível ter uma nota para cada escola 
e não apenas por Estado, como o Saeb. As questões também são de português e matemática. 
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no “rendimento escolar” (taxa média de aprovação dos estudantes na etapa de 

ensino) e o “desempenho” (nas provas padronizadas de português e matemática) 

como um instrumento adequado para análise de situações locais, o qual tomamos 

para observar o nosso Estado – Pernambuco. 

 
Tabela 2 – Resultado do IDEB – 2005 e 2007 

 
2005 2007  

 
Média 
do 

Brasil 

Média de 
Pernambuco 

Média 
do 

Brasil 

Média de 
Pernambuco 

Séries iniciais – EF 3,8 3,2 4,2 3,6 
Séries finais – EF 3,5 2,4 3,8 2,5 
Ensino Médio 3,4 2,7 3,5 2,7 
Fonte: MEC/INEP, 2008. 

 
Diante dos dados da Tabela 2, destacamos que na primeira divulgação do 

IDEB, em 2005, Pernambuco, entre as 27 (vinte e sete) unidades da federação 

avaliadas, ocupou a 19ª posição nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 26ª 

colocação nas séries finais – EF e 20ª posição no Ensino Médio. 

Na tabela 2, pode ser observado o resultado do mais recente IDEB (2007), 

uma melhoria nas médias do nosso Estado. No entanto, outras unidades da 

federação tiveram aumento mais significativo. Desta forma, no IDEB (2007), 

Pernambuco ficou em 25ª posição nas séries iniciais - EF, 26ª posição nas séries 

finais - EF e 24ª posição no Ensino Médio em relação aos demais estados do Brasil. 

 Tendo em vista o estado de calamidade no qual se encontra o sistema 

educacional de Pernambuco e, em particular o ensino da matemática e, 

considerando a importância do professor para a superação dessa situação, 

propomos desenvolver um estudo sobre as representações sociais dos professores 

em sala de aula e de futuros docentes (estudantes de licenciatura em matemática) 

sobre a profissão professor de matemática. 

Adotamos o referencial teórico da Teoria das Representações Sociais 

proposta por Serge Moscovici (1961), por esta reconhecer “o homem como agente 

do seu próprio conhecimento do mundo, levando em consideração a importância da 

imagem que o homem faz de si mesmo e de seu meio, na determinação da maneira 

de se conduzir ou de explicar as experiências vividas ou pensadas” (Maia, 2001). 

  A noção de representação social vai levar em consideração, ao mesmo 

tempo, a atividade do sujeito sobre o mundo e, reciprocamente, da ação do meio, 
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empírico e social, sobre o indivíduo. O produto dessa interação é um conhecimento 

particular que corresponde ao que Moscovici chamou de representação social (Maia, 

2001). 

Neste sentido, buscamos apreender o que pensam os professores formados 

ou não em matemática e estudantes de licenciatura nesta área, na busca de 

elementos que possam nos ajudar a compreender a diminuição da procura para o 

trabalho em sala de aula, respaldadas no senso comum, pelas representações 

sociais que permeiam o universo dos sujeitos envolvidos em nossa pesquisa. 

Também acreditamos que uma revisão na literatura sobre as discussões que 

têm posto em pauta a profissionalização docente, assim como um aprofundamento 

sobre aspectos relacionados à formação, ingresso e exercício docente na disciplina 

matemática são elementos esclarecedores das representações sociais sobre a 

profissão professor de matemática. 
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CAPÍTULO 2 A PROFISSÃO PROFESSOR  

___________________________________________________________________ 

 
“Sim, sou eu, eu mesmo, tal qual resultei de tudo (...) 

Quanto fui, quanto não fui, tudo isso sou 
Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma (...)” 

 
(Fernando Pessoa) 

 

 

Nas últimas décadas, a discussão sobre a Profissão Professor tem tido uma 

série de desdobramentos, demonstrando-se complexa no meio acadêmico. Embora 

pareça que há na sociedade, uma aceitação tácita do magistério como profissão 

(Cunha, 1999), “essa aceitação, porém está cheia de contradições e pode estar 

encobrindo as verdadeiras razões daqueles que a veiculam, ou pelo menos, 

evidenciando pouca clareza em sua concepção” (p. 132).    

 Nesta discussão, três significados têm se destacado em torno da atividade 

docente: “trabalho”, “ofício” e “profissão”. À primeira vista nos perguntamos em que 

estes significados se aproximam e ao mesmo tempo se particularizam.  

 Em princípio, a adjetivação “docente” parece-nos clara, refere-se à 

especificidade ao “ensino ou àquele que ensina”.  Mas, em que se distinguem as 

palavras trabalho, profissão e ofício? E como os significados atribuídos a estas 

palavras ganham sentido nas expressões trabalho docente, profissão docente e 

ofício docente? 

 Em dicionários da língua portuguesa, os significados destas palavras são 

apresentados da seguinte forma: 
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Quadro 1 – Trabalho, profissão e ofício: significados em dicionários da língua 
portuguesa 

 

trabalho profissão Ofício 
s.m. 1.Aplicação das 
forças e faculdades 
humanas para alcançar 
um determinado fim. 2. 
Atividade coordenada, de 
caráter físico e/ou 
intelectual, necessária à 
realização de qualquer 
tarefa, serviço ou 
empreendimento. 3. 
Trabalho (2), remuneração 
ou assalariado; serviço, 
emprego (...).6. Lida, 
labuta. (Ferreira, 2002) 

s.f. (...) 2. Atividade ou 
ocupação especializada, qual 
se podem tirar os meios de 
subsistência; ofício, mister. 
(Ferreira, 2002).  
 

s.m. 1.Trabalho, ocupação, 
função, mister. 2.v. 
Profissão. 3. Incumbência, 
missão. (...). 5. Cargo público 
ou oficial(...) (Ferreira, 2002) 

s.m.1. Atividade humana 
aplicada à produção, à 
criação ou ao 
entretenimento (...)3. 
Atividade profissional 
regular e remunerada. 4. 
Exercício de uma atividade 
profissional (...). 
(Larousse, 2002). 

s.f. (...) 2. Atividade 
especializada. 3. Emprego, 
trabalho, ofício.(...) 5. Carreira. 
(Larousse, 2002). 
 

s.m.1. Qualquer atividade 
especializada de trabalho; 
profissão (...) (Larousse, 
2002). 
  

s.m.1. Esforço incomum; 
luta, lida, faina. 2. 
Conjunto de atividades, 
produtivas ou criativas, 
que o homem exerce para 
atingir determinado fim. 3. 
Atividade profissional 
regular, remunerada ou 
assalariada. 4. Exercício 
efetivo dessa atividade (...) 
10. Tarefa a cumprir, 
serviço (...) aquilo que é 
ou se tornou uma 
obrigação ou 
responsabilidade de 
alguém, dever, encargo 
(...) (Houaiss, 2007). 

 s.f. (...)3. atividade para a qual 
um indivíduo se preparou e que 
exerce ou não (...). 4. trabalho 
que uma pessoa faz para obter 
os recursos necessários à sua 
subsistência e a de seus 
dependentes; ocupação, ofício 
(...). (Houaiss, 2007). 

s.m.1. Qualquer atividade 
especializada de trabalho, 
exercida por alguém de 
forma definitiva ou 
temporária. 2. Trabalho do 
qual uma pessoa obtém os 
recursos necessários à sua 
subsistência e à de seus 
dependentes; ocupação, 
profissão, emprego. 3 
Função de que alguém se 
encarrega, emprego; 
trabalho. 4. Cargo oficial ou 
função que se exerce em 
instituição pública 5. Tarefa 
com que uma pessoa se 
compromete, incumbência, 
missão, mister (...) (Houaiss, 
2007). 

 

 Observamos no quadro acima, que a palavra “trabalho”, de modo geral se faz 

presente na atividade das profissões e dos ofícios.  Neste contexto, o trabalho é 

tido entre outros significados, como uma habilidade natural do homem buscar sua 

sobrevivência, que pode se dá em qualquer atividade que vise este fim. Para Azzi 

(2005, p.40), “o conceito de trabalho humano orienta e pressupõe uma análise do 

processo de trabalho e de suas formas de organização”.  Desta forma, seja como 
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ofício ou como profissão.  

Particularmente, a palavra ofício no Quadro 1, traz o sentido da “missão e da 

incumbência, da função conferida a alguém para fazer algo”. Trata-se de uma 

“atividade especializada de trabalho”, porém a essência do sentido da palavra ofício 

remete a um saber-fazer, como uma sabedoria acumulada através da prática 

pessoal e coletiva.  

Neste sentido, “a imagem do artesão que inventa e reproduz a sabedoria 

prática está relacionada com a criação individual e coletiva do grupo que exerce o 

ofício” (Sacristán, 1999). Para o autor, “a prática pode dar origem ao saber regulador 

da mesma. Esta acepção remete para a ideia que os professores são “artesãos”, 

dominando um ofício no qual se sentem criadores e defensores de um campo de 

intervenção que lhes pertence” (p. 78). 

 Entretanto, nos significados atribuídos a palavra ofício (quadro 1), 

diferentemente, da acepção sobre “profissão”, não percebemos a presença da 

palavra “carreira”, nem da expressão da “atividade para a qual o indivíduo se 

preparou”.  

 A palavra “profissão” indica o sentido da exigência da formação como 

elemento significativo ao entendimento da atividade profissional especializada. Nas 

profissões é preciso se “constituir um corpo de conhecimentos garantidos por 

titulação legal (...), requer uma formação profissional ampla ou escalonada” 

(Ramalho et al., 2004). Ainda, a palavra “profissão” é referenciada nos dicionários a 

sinônimos atribuídos ao “trabalho” como atividade profissional regular. Como vimos 

(quadro 1),  ao sujeito profissional é conferido o estatuto de uma carreira. Para 

Bolívar (2002) a carreira é um dispositivo de socialização, um veículo mediante o 

qual os indivíduos internalizam as normas, expectativas, valores e motivos vigentes 

num contexto institucional (p. 77). 

Em relação à docência, Ramalho et al. (2004), indica que a profissionalização 

possui dois aspectos: “um interno que constitui a profissionalidade, e outro externo, 

que é o profissionalismo” (p. 51). 

Para Sacristán (1999), uma forma de legitimar um estatuto de 

profissionalidade à docência consiste em entender o ensino como ofício. 

Perrenoud (2002, p.10) afirma que: “todas as profissões são ofícios, ainda 
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que o inverso não seja verdadeiro”; em consideração ao uso anglo-saxão sobre a 

distinção entre uma profissão e um ofício. A referida distinção reserva o status de 

profissão a ofícios bem-definidos, como o médico, o advogado, o engenheiro etc. 

Segundo Perrenoud (2002), “o ensino não está incluído entre eles” (p. 12), em 

virtude da semi-autonomia dos professores e da semi-responsabilidade por suas 

decisões e seus atos. 

Nesta ordem de sentido, Arroyo (2007) explica que o termo ofício remete 

 

a artífice, remete a um saber qualificado, profissional. Os ofícios se referem a 
um coletivo de trabalhadores qualificados, os mestres de um ofício que só 
eles sabem fazer, que lhes pertence, porque aprenderam seus segredos, 
seus saberes e suas artes. Uma identidade respeitada, reconhecida 
socialmente, de traços bem definidos (ARROYO, 2007, p. 18). (grifo nosso) 

 

Segundo Arroyo (2007), o termo ofício, diz respeito ao domínio de um saber 

específico, a partir do orgulho, satisfação pessoal, afirmação e defesa de uma 

identidade individual e coletiva, de uma identidade social do campo de sua ação, 

que ainda o professor não tem. Afirma o autor: “estamos atrás de nossa identidade 

de mestres” (p. 16). Este saber específico estaria centrado na “reafirmação da 

dimensão de trabalhador qualificado, senhor de um saber de ofício, um mestre nas 

artes de ensinar e educar, insubstituível, resistindo às ameaças de sua 

descaracterização” (ibidem, p.22). 

Ramalho et al. (2004) destaca que o duplo aspecto da profissionalização, 

interno (profissionalidade) e externo (profissionismo)7, é um processo dialético de 

construção de uma identidade social. Desta forma: 

 

 o reconhecimento social não pode existir sem a formalização da atividade, que 
é condição necessária, e a formalização não pode fazer economia no processo 
de negociação dentro da esfera pública, visando à obtenção de um status 
profissional que reconhece o valor do serviço prestado (RAMALHO et al., 2004, 
p. 53). 

 

Neste sentido, Tardif e Lessard (2007) tratam a profissão docente como um 

trabalho de interação humana, explicitando que “os ofícios e as profissões que lidam 

com o outro, com certeza nem sempre têm contornos bem delimitados” (p.19). Para 

os autores, “a docência é um trabalho cujo objeto não é construído de matéria inerte 

                                                
7 profissionismo ou profissionalismo (Ramalho, 2004, p. 52) 
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ou de símbolos, mas de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e 

dotadas de uma certa capacidade de resistir ou de participar da ação dos 

professores” (p. 35). 

Tardif e Lessard (2007) consideram que o trabalho dos professores possui 

aspectos formais e aspectos informais, e que se trata, portanto, ao mesmo tempo, 

de um trabalho flexível e codificado, controlado e autônomo, determinado e 

contingente. Segundo os autores, 

 
ensinar é lidar com um “objeto humano”, um ser humano sempre, ao menos 
em parte, subtraído à ação do trabalhador. Mais que isso, o trabalhador 
precisa contar com uma certa participação de seu “objeto” para atingir seus 
objetivos. Essa participação dos alunos está no centro das “estratégias de 
motivação” que empenham uma boa parte do ensino. Os alunos vão à escola 
porque são obrigados: uma das tarefas mais difíceis e constantes dos 
docentes é transformar essa obrigação social em interesse subjetivo. Todos 
os docentes afirmam: nada é mais difícil do que ensinar a alunos que não 
querem aprender, alunos que recusam, não o professor mas a escola em 
geral e o ter que está ali (TARDIF e LESSARD, 2007, pp. 67-68). 
 

Os autores consideram que a docência pode ser analisada como qualquer 

outro trabalho humano. Para tanto, “faz-se necessário descrever e analisar as 

atividades materiais e simbólicas dos trabalhadores tais como elas são realizadas 

nos próprios locais de trabalho” (Tardif e Lessard, 2007, p.37). 

Sobre este aspecto, Azzi (2005, p.40) atribui ao trabalho docente uma 

adjetivação de trabalho (enquanto categoria geral), atribuindo-lhe uma delimitação 

(docente), ao mesmo tempo em que, aponta para uma especificidade. Semelhante a 

Sacristán (1999), Azzi (2005) atribui à docência uma série de limitações sociais, 

econômicas, políticas e culturais.  

Para a autora: “síntese histórica da evolução da docência, a construção do 

conceito de trabalho docente demanda uma análise da atividade do professor, que 

se transforma junto com o desenvolvimento da sociedade, e, consequentemente, do 

modo de produção capitalista” (p.40). 

Vale ressaltar que alguma aproximação marxista, na tentativa de relacionar o 

trabalho do professor ao do proletariado no modo de produção capitalista, não pode 

perder de vista a especificidade da inadequada aplicação do conceito de “mais valia” 

à profissão docente.  Serrão (2006) adverte que 
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o professor da escola pública  não produz valor de troca e, 
conseqüentemente, mais-valia e capital. Entretanto, embora sejam relações 
de produção fundamentalmente diferentes, o professor da escola pública, 
assim como parcela considerável da população, é desprovido da propriedade 
de meios de produção e, por este motivo, não pode produzir mercadorias e 
vendê-las no mercado, o que o obriga a vender a única mercadoria de que 
dispõe, sua força de trabalho. O professor da escola pública é, portanto, 
vendedor de força de trabalho, vale dizer, trabalhador assalariado. Assim ele 
também estabelece uma relação de exploração, ainda que diferenciada da 
relação de exploração especificamente capitalista (SERRÃO, 2006, p.158).  
    

Por esta via de interpretação, ressaltamos algumas considerações teóricas 

sobre os processos de profissionalização em oposição ao de proletarização da 

docência, remetidas a estudos sobre a valorização ou desvalorização desta 

atividade laboral, que tem caracterizado ou não o professor como profissional. 

Verifica-se este fato, nos estudos de Ginsburg (1990) citado por Nóvoa (1992), 

acentuando que: 

a profissionalização é um processo através do qual os trabalhadores 
melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu 
poder/autonomia. Ao invés, a proletarização provoca uma degradação do 
estatuto, dos rendimentos e do poder/autonomia; é útil sublinhar quatro 
elementos deste último processo: a separação entre a concepção e a 
execução, a estandardização de tarefas, a redução dos custos necessários à 
aquisição da força de trabalho e a intensificação das exigências em relação à 
actividade laboral (GINSBURG, 1990, p.335 apud NÓVOA, 1992, p.23-24). 
 

Para Oliveira (2004, p. 1133), a proletarização é “caracterizada pela perda de 

controle do trabalhador (professor) do seu processo de trabalho”, apresentando-se 

contraposta à profissionalização, como “condição de preservação e garantia de um 

estatuto profissional”, levando em consideração: “a autoregulação, a competência 

específica, rendimentos, licença para atuação, vantagens e benefícios próprios, 

independência etc”. (idem, ibidem). Vale ressaltar que estas características são 

referenciadas nos estudos de Enguita (1991), que entre outros fatores destaca sobre 

a profissão professor a falta de “mecanismos próprios para julgar os seus membros 

ou resolver seus conflitos internos” (p.46). A este respeito Veiga e Araújo (1998), têm 

chamado a atenção para o fato de que a profissão professor não possui um código 

de ética regulamentado por um conselho, e nem dispõe de mecanismos próprios 

para julgamento de suas ações na prática docente. 

Nesta relação antagônica entre profissionais e proletários, Enguita (1991) 

apresenta os “semiprofissionais”, uma categoria de trabalhadores que permanece 

numa posição intermediária, por apresentar aspectos de ambas as "classes". 

Segundo o autor, os semiprofissionais  
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(...) constituem o que no jargão sociológico se designa como semiprofissões, 
geralmente constituídas por grupos assalariados, amiúde parte de 
burocracias públicas, cujo nível de formação é similar ao dos profissionais 
liberais. Grupos que estão submetidos à autoridade de seus empregadores 
mas que lutam por manter ou ampliar sua autonomia no processo de trabalho 
e suas vantagens relativas quanto à distribuição da renda, ao poder e ao 
prestígio. Um destes grupos é o constituído pelos docentes (ENGUITA, 1991, 
p. 43). 

 
Neste sentido, Sacristán (1999), afirma que a profissão docente é uma 

semiprofissão, “em parte porque depende de coordenadas político-administrativas 

que regulam o sistema educativo em geral, e as condições do posto de trabalho, em 

particular”. Para este autor, “a própria profissão foi ganhando forma à medida que ia 

nascendo a organização burocrática dos sistemas escolares e, por isso, é lógico que 

a sua própria essência reflita as condições do meio em que se molda (Sacristán, 

1999, p.71). 

 Entender como se tem moldado a profissão docente, tem sido um 

empreendimento de autores como Nóvoa (1991) sob o aspecto sócio-histórico da 

profissionalização do professorado (passado), sugerindo que este pode servir de 

base à compreensão dos problemas atuais da profissão docente (presente).  

Este autor tem realçado que a falta de autonomia do professorado coloca em 

dúvida a existência de uma “profissão” docente. Quando muito, podemos falar de um 

processo de profissionalização. Pelo exposto, foram distinguidas três grandes etapas 

no desenvolvimento dos sistemas de ensino estatais a fim de se compreender o 

processo de profissionalização do professor: 

 
1.Decolagem ou emergência do sistema, caracterizado pela concorrência 
entre dois macro-decisores, a Igreja e o Estado; 2.Controle progressivo do 
Estado sobre a educação formal, o Estado fazendo uso de um poder e de 
recursos muito mais importantes que os de qualquer outro grupo de 
instituição; 3. Autonomização progressiva da instituição educativa e 
diminuição de sua regulação por outras instituições (NÓVOA, 1991, p. 117). 
 

As etapas acima descritas suscitam a apreensão de fatos sobre como em 

diferentes épocas, o professor foi assumindo papeis diferenciados. De forma que 

temos, no momento, a ideia de que “os professores se consolidaram como profissão 

num tempo que pertence definitivamente ao passado e que, portanto, se encontram 

agora numa encruzilhada de opções” (Nóvoa, 1999, p.11). 

A partir daqui, tentaremos fazer algumas aproximações sócio-históricas sobre 



 33 

os desdobramentos teóricos apresentados sobre a “profissão professor” com vistas 

ao entendimento da especificidade da profissão professor de matemática. 

 

 

2.1 A passagem da docência da gênese religiosa à estatização  

 

 

Nesta parte de nosso trabalho, apresentamos algumas considerações sobre a 

profissão docente do ponto de vista sócio-histórico, considerando que “a gênese da 

profissão de professor teve lugar no seio de algumas congregações religiosas, que 

se transformaram em verdadeiras congregações docentes” (Nóvoa, 1999, p.15).  

No caso do Brasil, este fato deve-se à chegada dos primeiros jesuítas da 

Companhia de Jesus, em 1549, na cidade de Salvador. O que teria desencadeado 

um conjunto de normas e de valores, largamente influenciado por crenças e atitudes 

morais e religiosas sobre a profissão professor.  

Em referência à origem da escolarização desenvolvida sob a base do 

Cristianismo, Veiga e Araújo (2002, p.108) apresentam alguns elementos como a 

encarnação do magistério pelo professor, como se fosse uma espécie de “sacerdote 

da cultura” e destacam entre outras virtudes: abnegação, sacrifício, altruísmo, 

benevolência, compreensão, magnanimidade, disciplina, responsabilidade, 

tolerância, probidade e perseverança.  

Nóvoa (1999, p.16), destaca que a adesão dos professores a uma ética e a 

um sistema normativo essencialmente religioso; mesmo quando a missão de educar 

foi substituída pela prática de um ofício e a vocação cedeu lugar à profissão, as 

motivações originais não desapareceram.  

O debate em torno da organização do trabalho docente tem ensejado uma 

polaridade em torno de “um trabalho reconhecidamente profissional e, portanto, 

merecedor de estatuto próprio, e a caracterização do magistério como vocação, 

sacerdócio e por isso mesmo revestido de certo “messianismo” e voluntarismo” 

(Oliveira, 2003, p. 26). 

Arroyo (2007) faz menção sobre a herança religiosa que carregamos ao 

afirmar que “o componente vocacional a serviço dos outros e de ideais, embora 

esteja perdendo peso, é uma visão ainda forte na auto-imagem de muitos 

professores” (idem, p.33). 
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Enfatizamos que afirmações popularizadas no senso comum como “o trabalho 

dignifica o homem”, “o homem é enobrecido pelo trabalho”, “quem trabalha, Deus 

ajuda” podem ser tomadas como visões normativas e moralizantes que têm suas 

raízes históricas no ethos religioso, não apenas centradas no catolicismo. 

Na sociologia clássica, Weber (1992) destaca segundo a ética protestante, 

que a perda de tempo é o primeiro e o principal de todos os pecados, pois o 

trabalho, antes de tudo, constitui a própria finalidade da vida, ficando claro que a 

falta de vontade de trabalhar é um sintoma de que não se está sendo contemplado 

com as graças divinas. 

Contemporaneamente, sobre a percepção social dos fenômenos culturais e a 

educação formal como reprodutoras das características básicas da estrutura social e 

do sistema de poder, autores como Bourdieu (2000), têm dito que 

 
a subordinação do conjunto das práticas a uma mesma intenção objectiva, 
espécie de orquestração sem maestro, só se realiza mediante a concordância 
que se instaura, como por fora e para além dos agentes, entre o que estes 
são e o que fazem, entre a sua <vocação> subjectiva (aquilo para que se 
sentem <feitos>) e a sua <missão> objectiva (aquilo que deles se espera), 
entre o que a história fez deles e o que ela lhes pede para fazer, 
concordância essa que pode exprimir-se no sentimento de estar bem <no seu 
lugar> de fazer o que se tem de fazer, e de o fazer com gosto – no sentido 
objectivo e subjectivo – ou na convicção resignada de não poder fazer outra 
coisa, o que também é uma maneira, menos feliz certamente, de se sentir 
destinado para o que se faz (BOURDIEU, 2000, p. 87). 
 

Neste sentido, para Tardif e Lessard (2007, p. 36), o primeiro passo a ser 

dado para analisar o trabalho dos professores é “fazer uma crítica resoluta das 

visões normativas e moralizantes da docência, que se interessam antes de tudo pelo 

que os professores deveriam ou não fazer, deixando de lado o que realmente são e 

fazem”.  

Ainda para Tardif e Lessard (2007), “provenientes de comunidades religiosas 

ou de grupos leigos, os professores são historicamente vistos como estando 

subordinados ao serviço de autoridades mais altas (Deus, a Igreja, o Estado, a 

Nação etc.) e a causas nobres” (p.78).  

Estes autores chamam a atenção para o fato de que embora o pano de fundo 

religioso à profissão professor tenha sido criticado, “nos séculos XIX e XX é o poder 

público que retomará por conta própria o discurso missionário, investindo 

massivamente no campo educativo e tratando os professores como um corpo do 

Estado destinado a prestar serviços à Nação” (idem, ibidem). Neste caso, desde 
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então, os professores são considerados agentes sociais investidos de uma multidão 

de missões, variáveis segundo as ideologias e os contextos políticos e econômicos 

vigentes. 

  Neste aspecto, concordamos com Nóvoa (1999, p. 25), quando enfatiza que 

“o princípio de um profissionalismo docente licenciado pelo Estado, que constituiu 

uma das mais importantes conquistas históricas do professorado, é uma ideia a 

rever”. Sobretudo, a partir do estatuto social e econômico, como chave para o estudo 

dos professores e de sua profissão. Desta forma, explanaremos no próximo tópico, 

algumas considerações sobre a profissão docente tutelada pelo Estado. 

 

 

2.2 Conseqüências da estatização da docência 

 

 
Com o advento da Revolução Industrial, os países mais desenvolvidos 

promoveram a implantação definitiva da escola pública, universal e gratuita, a partir 

da tendência do Estado agir como educador. Segundo Altusser (1985, p.38), “a 

burguesia estabeleceu como seu aparelho ideológico número 1 e, portanto, 

dominante, o aparelho escolar, que na realidade, substituiu o antigo aparelho 

ideológico de Estado dominante, a Igreja, em suas funções”. 

O conceito de Aparelho Ideológico do Estado deriva da tese de que “a 

ideologia tem uma existência material”, radicada em práticas materiais, através de 

instituições distintas e especializadas, entre elas, a escola. 

 Altusser (1985) coloca os professores, como reprodutores do sistema 

dominante, declarando: 

 
Peço desculpas aos professores que, em condições assustadoras, tentam 
voltar contra a ideologia, contra os sistemas e contra as práticas que os 
aprisionam, as poucas armas que podem encontrar na história e no saber que 
“ensinam”. São uma espécie de heróis. Mas eles são raros, e muitos (a 
maioria) não têm nem um princípio de suspeita do “trabalho” que o sistema 
(que os ultrapassa e esmaga) os obriga a fazer, ou, o que é pior, põem todo 
seu empenho e engenhosidade em fazê-lo de acordo com a última orientação 
(os famosos métodos novos!). Eles questionam tão pouco que contribuem, 
pelo seu devotamento mesmo, para manter e alimentar esta representação 
ideológica da escola, que faz da Escola hoje algo tão “natural” e 
indispensável, e benfazeja a nossos contemporâneos como a Igreja era 
“natural”, indispensável e generosa para nossos ancestrais de alguns séculos 
atrás (ALTUSSER, 1985, pp.81-82). 
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Para Altusser é “pela aprendizagem de alguns saberes contidos na inculcação 

maciça da ideologia da classe dominante, que em grande parte, são reproduzidas as 

relações de produção de uma formação social capitalista” (idem, p. 80).  

“À semelhança do que ocorreu em outros países (Nóvoa, 1991, p.119), a 

função docente, no Brasil, foi sendo normatizada a partir do momento em que o 

Estado, para atender às necessidades de escolarização impostas pelo processo de 

modernização da sociedade brasileira, avoca a si o controle da escola” (Weber, 

2003, p. 1130). 

Estes aspectos no Brasil podem ser verificados a partir da intensificação do 

capitalismo industrial desde a Revolução de 30, como determinante ao aparecimento 

de novas exigências educacionais.   Segundo Romanelli (2001):  

 
se antes, na estrutura oligárquica, as necessidades de instrução não eram 
sentidas, nem pela população, nem pelos poderes constituídos (pelo menos 
em termos de propósitos reais), a nova situação implantada na década de 30 
veio modificar profundamente o quadro das aspirações sociais em matéria de 
educação, e, em função disso, a ação do próprio Estado. (ROMANELLI, 
2001, p.59). 
 

Em decorrência deste fato, o Brasil experimentou a expansão quantitativa do 

sistema escolar, sobretudo, onde se desenvolveram as relações de produção 

capitalista, nas áreas atingidas pela industrialização. 

Nos anos 60 assiste-se no Brasil, de forma acentuada, a tentativa de 

adequação da educação às exigências do padrão de acumulação taylorista e 

fordista às ambições do ideário nacional-desenvolvimentista. 

Em virtude disto, assiste-se na educação do Brasil o que educadores 

definiram como “Tecnicismo” ou “Pedagogia Tecnicista”. Com base, nos princípios 

de racionalidade, eficiência e produtividade essa pedagogia advoga a reordenação 

do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. De modo 

semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho 

pedagógico. 

Segundo Libâneo (1985), o tecnicismo foi introduzido no Brasil mais 

efetivamente, no final dos anos 60 com o objetivo de adequar o sistema educacional 

à orientação político-econômica do regime militar, a fim de inserir a escola nos 

modelos de racionalização do sistema de produção capitalista. Buscou-se planejar a 

educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar as 

interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência. Para tanto foi 
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necessário operacionalizar os objetivos e, pelo menos em certos aspectos, 

mecanizar o processo. Daí a proliferação de propostas pedagógicas tais como o 

enfoque sistêmico, o microensino, o tele-ensino, a instrução programada, as 

máquinas de ensinar etc. Daí também o parcelamento do trabalho pedagógico com 

a especialização de funções, postulando-se a introdução no sistema de ensino de 

técnicos das mais diferentes matizes. 

 No racionalismo técnico ocorre uma dicotomia, em que aquele que planeja 

não executa as ações e o executor não planeja o trabalho, por ser uma atividade 

longe do seu alcance, devido às segmentações ocorridas através da crescente 

especialização dos que planejam. Neste aspecto, Tardif e Lessard (2007) destacam 

que 

os professores se aproximam mais de um grupo de operários ou de técnicos 
do que de uma verdadeira profissão: como os operários ou os técnicos, eles 
trabalham na linha de fogo da produção e são eles que garantem o essencial 
das tarefas cotidianas mais importantes da organização; mas, como os 
operários e os técnicos, os professores participam pouco da gestão e do 
controle da organização na qual trabalham (TARDIF e LESSARD, 2007, 
p.82). 

 
Especificamente, sobre o controle do trabalho docente, autores têm 

denunciado que “o docente tem perdido progressivamente a capacidade de decidir 

qual será o resultado de seu trabalho, pois este já lhes chega previamente 

estabelecido em forma de disciplinas, horários, programas, normas de avaliação etc” 

(...) ( Enguita, 1991, p.48). 

Ao Estado, tem sido creditada a expansão do ensino, assim como o 

aparecimento de novos e complexos problemas qualitativos, fazendo ao longo dos 

anos “desaparecer a figura do professor autônomo e provocar o aparecimento do 

professor assalariado” (Hipolyto, 1991, p.12). Segundo o autor, o que ocorreu foi o 

início de um modelo técnico-burocrático de organização escolar, acompanhado de 

limitados recursos. 

 Neste contexto, vários autores têm assinalado “a desprofissionalização (ou 

proletarização) a que os professores têm estado sujeitos nas últimas décadas” 

(Nóvoa, 1992). Assim como a necessidade de buscar a autoproteção por meio da 

luta pela profissionalização. Esta, aparece: 

 
 
 
 

como uma saída defensiva dos trabalhadores da educação aos processos de 
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perda de autonomia no seu trabalho e de desqualificação no sentido 
apontado por Braverman, ou seja o trabalhador que perde o controle sobre o 
processo de trabalho, perde a noção de integridade do processo, passando a 
executar apenas uma parte, alienando-se da concepção” (OLIVEIRA, 2003, 
p.27). 
 

Como momento de exaltação de discursos opositores à tecnicidade desta 

fase, destacamos os anos 80 nas discussões, em prol de um projeto de 

“transformação social”, como veremos a seguir, na defesa do professor como 

intelectual autônomo. 

 

 

2.3 Implicações sócio-políticas da docência 

 

 

Durante os anos 80, momento de redemocratização no Brasil, ocorreu uma 

exaltação de discursos opositores à racionalidade técnica dos anos anteriores, com 

espaço para discussões influenciadas pelas ideiass do marxista italiano Gramsci.  

Segundo Gramsci (1982 p.13): “Todos os homens são intelectuais, poder-se-

ia dizer então: mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de 

intelectuais” (...). Para o autor, os professores são intelectuais e “possuem uma 

grande função político-social, já que a mediação profissional dificilmente se separa 

da mediação política” (idem, ibidem). 

 Brayner (1995) aponta a obra de Gramsci “Os intelectuais e a organização da 

cultura”, tratando da função intelectual, sobretudo, como pedagógica, uma vez que 

propugna a edificação de uma nova cultura política. “É ao intelectual gramsciano que 

cabe organizar a cultura, o material ideológico, no conjunto de uma estratégia 

revolucionária cuja exigência de base é transformar o senso comum em consciência 

filosófica e bom senso” (p.12). 

 Nesse processo, o professor tomado como intelectual, é convidado a ser um 

“intelectual transformador”. Para Giroux (1997): “devem se manifestar contra as 

injustiças econômicas, políticas e sociais dentro e fora das escolas” (p.163). 

 É essencial para a categoria de intelectual transformador, a necessidade de 

tornar o pedagógico mais político e o político mais pedagógico. Brandão (2002) 

explicita esta relação tratando a ação educativa como “politicamente pedagógica 

quando questiona e altera reações de poder reificadas pelos laços da cultura 
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dominante e pedagogicamente política quando, ao propor formas alternativas, faz-se 

processo de criação, de constituição de um contrapoder” (p.107). 

Sobre esta discussão, Weber (2003, p.1134), enfatiza que “o professor foi 

identificado com o educador, ganhando relevância a dimensão política da atividade 

educativa, transformando-se em sua principal tarefa a formação da consciência 

crítica das classes subalternas”.  

No período dos anos 80, o debate entre o “pedagógico” e o “político” para 

determinação do papel do professor, no desempenho de seu trabalho, toma denso 

espaço sobre a “competência” e o “compromisso” exigidos ao professor. Daí 

decorrerem posições opostas em torno da “competência técnica ao compromisso 

político” e “do compromisso político à competência técnica”.  

  Guiomar Mello (1998) denuncia que os professores menos preparados e 

mais inexperientes se destinam às escolas de clientelas mais pobres e chama 

atenção para a falta de domínio dos conteúdos que os professores deveriam 

transmitir (p.55). A autora aponta “a competência profissional” como: 

 
o domínio adequado de saber escolar a ser transmitido, juntamente com a 
habilidade de organizar e transmitir esse saber de modo a garantir que ele 
seja efetivamente apropriado pelo aluno (...), uma visão relativamente 
integrada e articulada dos aspectos relevantes mais imediatos de sua própria 
prática, ou seja, um entendimento das múltiplas relações entre os vários 
aspectos da escola, desde a organização dos períodos de aula, passando por 
critérios de matrícula e agrupamentos de classe, até o currículo e os métodos 
de ensino (...) uma compreensão do preparo técnico que recebeu, a 
organização da escola e os resultados de sua ação, (...) uma compreensão 
mais ampla das relações entre a escola e a sociedade, que passaria 
necessariamente pela questão de suas condições de trabalho e remuneração 
(MELLO, 1998, p.43). 
 

 Ao fim do exercício dos domínios, acima citados, poderíamos comparar a 

atuação de um professor, em primeiro lugar, como um “competente técnico” e em 

segundo lugar, como um “comprometido político”.  

 Nosella (1983) critica a ordem “da competência técnica ao compromisso 

político” proposta por Guiomar Mello (1982), propondo a ordem inversa. Para o 

autor, o horizonte político é a orientação concreta que informa toda técnica e toda 

instrumentação educativa.  

 
se os elementos técnico-educativos, em si, podem ser considerados neutros, 
de fato não passa de uma abstração, já que os elementos técnicos existem 
sempre num determinado processo histórico e ninguém se iluda de poder 
assimilar esses elementos “em si”, sem concretamente assimilar também a 
direção histórica que os produziu (NOSELLA, 1983, p.94). 
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Savianni (1983) em análise do texto: Compromisso político como horizonte da 

competência técnica aponta que Nosella não se opõe completamente ao termo 

“competência técnica”; ele teme a velha competência técnica, articulada com os 

interesses da burguesia. “E ele aspira por uma nova competência técnica que seja 

produto das lutas do “coletivo dos professores, politicamente organizados” e 

articulados com os interesses dos trabalhadores” (p. 124). Ainda, segundo Savianni 

(1983): “Temem o compromisso político aqueles que temem a competência técnica. 

Isto porque, aquilo que efetivamente teme a classe dominante é a concretização do 

compromisso político transformador” (p.133). 

Situamos esta discussão no Brasil, em retomada, às fases do processo de 

estatização da profissionalização docente, descritas por Nóvoa (1992) sobre a 

“autonomização progressiva da instituição educativa e diminuição de sua regulação 

por outras instituições”, em consideração ao fato de que a “profissionalização não é 

um processo que se produz de modo endógeno. Assim, a história da profissão 

docente é indissociável do lugar que seus membros ocupam nas relações de 

produção e do papel que eles jogam na manutenção da ordem social” (Nóvoa, 1991, 

p. 123). Segundo Arroyo (2007), “os vínculos entre a consciência política e a 

consciência profissional não têm sido fáceis, por vezes se alimentam, por vezes se 

desencontram” (p. 205), e este é um aspecto a ser refletido como elemento 

essencial à valorização do trabalho do professor. 

Esperamos que a conjugação dos fatores de ordem econômica e social, 

explicitados em nosso trabalho, por via da base sócio-histórica em que a profissão 

do professor no Brasil foi sendo tecida, possa favorecer o nosso próximo tópico, 

sobre o que tem pautado as discussões atuais sobre a Profissão Professor. 

 

 
2.4 A profissionalização docente 

 

 

Nos últimos anos, o debate centrado na profissionalização, ou seja, em tornar 

profissional o trabalho docente, tem tido diversas abordagens. Para Arroyo (2007), o 

discurso do profissionalismo é um sonho ambíguo entre o lado da “categoria” e o 

lado “social”, considerando que “a qualificação aumentou consideravelmente nas 

últimas décadas, não obstante, o estatuto profissional da categoria continua 
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indefinido, ainda imerso em uma imagem social difusa, sem contornos” (p.29).  

Popkewitz (1992) destaca que a utilização da palavra profissão, não implica a 

existência de uma definição fixa ou universal, independente do tempo e do lugar. 

“Bem pelo contrário, profissão é uma palavra de construção social, cujo conceito 

muda em função das contradições sociais em que as pessoas a utilizam” (p.38). Isso 

podemos observar no uso do senso comum, conforme vimos no início deste 

capítulo. De forma semelhante, basta uma definição sobre a palavra professor, para 

vermos a variedade de utilização desta no nosso contexto social:  

 
Professor. s.m. aquele que professa uma crença, uma religião. 2. Aquele cuja 
profissão é dar aulas em escola, colégio ou universidade, docente, mestre. 
Ex: p. de matemática. 2.1. Aquele que dá aulas sobre algum assunto. Ex: <p. 
de dança> <p. de violão> 2.2. derivação por extensão de sentido: aquele que 
transmite algum ensinamento a outra pessoa. Ex: peça-lhe para ensinar seu 
filho a andar de bicicleta, que ele é bom p. 3. Aquele que tem diploma de 
algum curso que forma professores (como o normal, alguns cursos 
universitários, o curso de licenciatura, etc.). Derivação de sentido figurado: 
Indivíduo muito versado ou perito em (alguma coisa) (HOUAISS, 2007). 
 

 Pelo exposto, para Romanowski (2006): “todos sabemos que o professor é 

aquele que ensina, que educa. Mas, há outras pessoas que ensinam e educam e 

que não são professores, como os pais, os religiosos, portanto são educadores”. A 

autora enfatiza que “geralmente, o professor ensina em uma instituição: a Escola; é 

um profissional do ensino” (p.20) e discute que: “Uma das marcas fundamentais da 

profissionalização é a ciência, ou seja, os conhecimentos científicos atribuem 

validade a um campo profissional especializado” (Romanowski, 2006, p, 41). 

A autora chama a atenção para o fato que contraditoriamente, na 

profissionalização dos professores, “os cientistas-produtores do conhecimento – 

afastam-se do ensino básico e passam a compor outra categoria profissional, ou 

seja, no desenvolvimento profissional dos docentes, a especialização gera um 

afastamento das atividades de ensino” (idem, ibidem). 

 Sobre este aspecto, o que se pretende é que a profissionalização chegue à 

massa de professores, sobretudo, àqueles da escola pública. Neste sentido, Tardif e 

Lessard (2008), afirmam que a profissão do professor  

 
deve evoluir segundo uma lógica de profissionalização, sendo esta entendida, 
ao mesmo tempo, no sentido de um reconhecimento de status pela sociedade 
e também como desenvolvimento, pelo próprio corpo docente, de um 
repertório de competências específicas e de saberes próprios que contribuam 
para o sucesso educativo do maior número possível de jovens e adultos. 
(TARDIF e LESSARD, 2008, p. 255). 
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Desta forma o “profissionalismo tem que significar a melhoria do trabalho 

profissional, mas também a melhoria da qualidade social do ensino” (Hipolyto, 1999, 

p.98). 

 Para Perrenoud (2002), em tese, considera-se que os “profissionais” sabem 

muito bem o que devem fazer e como fazê-lo. Há um reconhecimento aos 

profissionais de “uma autonomia estatutária, baseada na confiança em suas 

competências e em sua ética. Em contrapartida, eles assumem a responsabilidade 

por suas decisões e por seus atos, tanto no aspecto moral como no âmbito do direito 

civil e do penal” (p.12). 

 No entanto, Popkewitz (1992, p.49) adverte que “apesar do profissionalismo e 

de uma melhor qualidade das escolas serem ideiass que mobilizam as nossas mais 

profundas crenças e esperanças, é preciso reconhecer que as palavras em si não 

têm qualquer significado intrínseco”. O autor chama a atenção para o que está 

subjacente ao tema: ao sentido em relação a outras palavras e aos padrões sociais 

e cenários institucionais. 

 Sobre esta advertência, embora se considere que a profissionalização 

também se acompanha de esforços importantes para descentralizar os sistemas 

educativos, reduzir a burocracia, aumentar a autonomia e a responsabilidade dos 

atores (Tardif e Lessard, 2008), constata-se, entretanto, que esses objetivos ainda 

estão, na maioria, em estado de ideais. Para os autores, “na verdade, não é 

evidente que as relações de trabalho no seio dos sistemas escolares, as vagas 

sucessivas de restrições orçamentárias e o aumento da tarefa dos docentes 

caminhem nesse sentido” (ibidem, p. 11). 

 Tardif e Lessard (2008) chamam atenção para um modelo de 

profissionalização do ensino onde estaria embutida, a racionalidade tecnicista e 

administrativa, de um funcionalismo que reduz o debate sobre as finalidades 

educativas a uma questão de indicadores e o desenvolvimento cultural a 

rendimentos medidos por padrões internacionais (p.264).  

 Neste caso haveria um movimento de profissionalização como “mudança” e 

de “conseqüências contraditórias”,  pairando sobre o par  profissionalização / 

proletarização em vias de transformação e recomposição: “o antigo profissionalismo 

fundado, em última análise, sobre um ethos de serviço público, seria substituído por 

um profissionalismo de tipo gerencial com o docente incorporando à sua identidade 

as novas realidades do mercado” (...) (Tardif e Lessard, 2008, p. 266).  
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 Daí decorre a questão se esse cenário implica uma proletarização do ofício 

ou é compatível como uma certa profissionalização do ofício. Para Tardif e Lessard 

(2008) “é difícil responder com certeza; é provável que as duas tendências sejam 

possíveis. Mas elas implicam um importante trabalho de construção identitária” 

(idem, p.273-274).   

 

  

2.5 A identidade docente 

 

 

Em princípio, levamos em consideração a ideia de que a identidade 

profissional é um conceito em construção e a identidade profissional do professor é 

uma questão em aberto (Schaffel, 2000). 

O termo “identidade” é polissêmico, sendo abordado em campos diversos do 

conhecimento nas Ciências Sociais e Humanas, daí a dificuldade de encontrarmos 

um consenso sobre sua conceitualização (Lima, 2005). 

Pelo exposto, vamos nos deter à pertinência das abordagens teóricas de 

Berger e Luckman (2002) que dentro de uma perspectiva sociológica tratam a 

formação identitária como uma construção social da realidade. 

Segundo Berger e Luckman (2002, p. 217), “a identidade é consideravelmente 

delineada, no sentido de representar plenamente a realidade objetiva na qual está 

localizada”. Para os autores “a identidade permanece ininteligível a não ser quando 

é localizada em um mundo. Qualquer teorização sobre a identidade – tem, portanto, 

de fazer-se no quadro das interpretações teóricas em que estão localizadas” (ibidem, 

p.230). Neste sentido, Pimenta (2005) atribui a construção de uma identidade 

profissional, baseada na significação social da profissão; da revisão constante dos 

significados sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas também da 

reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas 

(p.19). 

Para Pimenta (2005), “a profissão do professor, como as demais, emerge em 

dado contexto e momento históricos, como resposta a necessidades que estão 

postas pelas sociedades, adquirindo estatuto de legalidade” (p.18).  

Segundo Veiga (2006), a construção da identidade docente é uma das 

condições para sua profissionalização e envolve o delineamento da cultura do grupo 
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de pertença social, sendo integrada ao contexto sócio-político. 

 
 
A identidade profissional se constrói com base no significado dos movimentos 
reivindicatórios dos docentes e no sentido que o profissional confere ao seu 
trabalho, definindo o que se quer, o que não se quer e o que se pode como 
professor. A identidade docente é uma construção que permeia a vida 
profissional desde o momento de escolha da profissão, passando pela 
formação inicial e pelos diferentes espaços institucionais onde se desenvolve 
a profissão, o que lhe confere uma dimensão no tempo e no espaço. É 
construída sobre os saberes profissionais e sobre atribuições de ordem ética 
e deontológica (VEIGA, 2006, 468-469). 
 

Neste contexto, vários autores têm empreendido definições sobre o que é 

“profissão”, a fim de uma recontextualização do trabalho do professor. Na mesma 

medida em que têm enfatizado a descaracterização do professor como profissional, 

observando a natureza dos elementos subjacentes a este fato. A exemplo, temos 

afirmações como as de Tardif e Lessard (2007) que definem: 

 
Uma profissão, no fundo, não é outra coisa senão um grupo de trabalhadores 
que conseguiu controlar (mais ou menos completamente, mas nunca 
totalmente) seu próprio campo de trabalho e o acesso a ele através de uma 
formação superior, e que possui uma certa autoridade sobre a execução de 
suas tarefas e os conhecimentos necessários à sua realização. (TARDIF e 
LESSARD, 2007, p.27). 

 
Em contrapartida, os autores (idem, ibidem), indicam que “a própria 

estruturação das organizações escolares e do trabalho dos professores, se presta 

pouco a uma profissionalização séria desse oficio”. Os entraves à profissionalização 

docente estariam atribuídos ao fato que: 

 
Fechados em suas classes, os professores não têm nenhum controle sobre o 
que acontece fora delas; eles privilegiam, consequentemente, práticas 
marcadas pelo individualismo, ausência de colegialidade, o recurso à 
experiência pessoal como critério de competência, etc. Em suma, longe de 
estar se profissionalizando, constata-se que esses diferentes fatos levantam 
no fundo toda a questão da proletarização do trabalho docente. (TARDIF e 
LESSARD, 2007, p.27). 
 

Outras pesquisas têm afirmado que o processo de profissionalização não é 

um movimento linear e hierárquico, portanto, não se trata de uma questão 

meramente técnica. Para Veiga (1998): 

 
O que se espera e se deseja é que a profissionalização do magistério seja um 
movimento de conjugação de esforços, no sentido de se construir uma 
identidade profissional unitária, alicerçada na articulação entre formação 
inicial e continuada e exercício profissional regulado por um estatuto social e 
econômico. (VEIGA, 1998.76-77).  
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 Para Maroy (2008) podemos antever que o futuro da nova etapa educativa, no 

ensino secundário, dependerá entre outros fatores da consecução de uma 

identidade profissional do professorado paralela a uma “cultura organizacional e 

profissional”, compartilhada, mesmo que hajam sido dispostos todos os elementos 

para que assim não seja (p.72). Sobre este aspecto, Tardif e Lessard (2008) tratam 

de uma apropriação individual e coletiva, tanto do passado quanto das 

possibilidades presentes a uma recomposição identitária pela “profissionalidade”.  

 

 

2.6 A profissionalidade docente 

  

  

 A profissionalidade é um termo de origem italiana, introduzido no Brasil pela 

via francesa e está associado às instabilidades e ambiguidades que envolvem o 

trabalho em tempos neoliberais, e, geralmente, vem colocado como uma evolução 

da ideia de qualificação8 (Bourdoncle, 1991) apud (Lüdke e Boing, 2004, p.1173).

  O conceito de profissionalidade é associado ao de competência, mas de 

forma distinta ao de qualificação, no sentido mercadológico americano. Lüdke e 

Boing (ibidem) esclarecem que este é tomado no sentido evolutivo dentro do 

território francês à medida que veio sendo adaptado, sucessivamente, pelas 

correntes psicopedagógicas, linguísticas, psicolinguísticas etc. 

 A profissionalidade pode ser definida como a observância de um certo tipo de 

regras, baseadas num conjunto de saberes e do fazer - docente. No entanto, estas 

regras nem sempre são muito precisas, estando sujeitas a uma permanente 

reelaboração pelos professores (Sacristán,1999, p.77). No avanço desta linha de 

discussão, o autor tem posto a profissionalidade, como “afirmação do que é 

específico na ação docente, isto é, o conjunto de comportamento, destrezas, 

                                                
8
O termo “qualificação” está associado a um modelo de empresa caracterizado pelo desenvolvimento 
de grandes firmas industriais, organização taylorista do trabalho, administração centralizada, 
negociações somente salariais, gestão da mão de obra pela antiguidade e sindicalismo forte. O termo 
“profissionalidade”, em contrapartida, emerge em um contexto caracterizado por estruturas 
descentralizadas, pequenas unidades de produção, desenvolvimento da produção de serviços, 
flexibilidade da empresa, descentralização das responsabilidades, desvinculação dos saberes de 
seus métiers tradicionais, interdependência de funções de funções dentro da mesma empresa, 
desenvolvimento de interações, personalização, redução do número de trabalhadores e aumento dos 
seus níveis de qualificação, iniciativa pessoal e polivalência, recuo do movimento sindical e pressão 
sobre os salários por medo do desemprego (Lüdke e Boing, 2004, p.1172). 
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atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor” (ibidem, p.65). 

Para Tardif (2002): 

 
O saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos 
definidos de uma vez por todas, mas um processo em construção ao longo de 
uma carreira profissional na qual o professor aprende progressivamente a 
dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo que se insere nele e o 
interioriza por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua 
“consciência prática” (TARDIF, 2002, p.14). 
 

O conhecimento do professor para o exercício da profissão, como todo 

trabalho humano, de acordo com Tardif, exige um saber e um saber-fazer que 

apontam para a subjetividade desse profissional. O autor 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 

experenciais (p. 36). 

Os saberes das disciplinas são selecionados e transmitidos pelas 

universidades e específicos aos vários campos dos conhecimentos, adquiridos 

também na formação do professor. Os curriculares são os saberes definidos pela 

instituição nos programas escolares a serem aprendidos e aplicados pelos docentes 

em sala de aula. Os experenciais são saberes próprios ao professor e emergem de 

seu trabalho cotidiano, no conhecimento de seu meio e da sua prática profissional, 

sendo validados nessas experiências. 

Neste aspecto a “formação de professores pode desempenhar um papel 

importante na configuração de uma ‘nova’ profissionalidade docente, estimulando a 

emergência de uma cultura organizacional no seio das escolas” (Nóvoa, 1992, p.24). 

Basicamente o que Nóvoa (1992, p. 15) propõe nesta direção é a formação 

do professor relacionada ao desenvolvimento pessoal (produzir a vida do professor), 

com o desenvolvimento profissional (produzir a profissão docente) e com o 

desenvolvimento organizacional (produzir a escola) na dupla perspectiva do 

professor individual e do coletivo, como processo de formação da pessoalidade e da 

profissionalidade docente. 

Ramos (2008, p. 57) aponta que em termos gerais, num sentido lato, a 

profissionalidade representa as características de uma dada profissão. Segundo a 

autora, na origem italiana deste termo, é dito que “a profissionalidade respeita à 

capacidade profissional no trabalho”. Sobre este aspecto Sacristán (1999), tem 

discutido que é preciso ampliar o sentido e o conteúdo de profissionalidade docente, 
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isto é, o âmbito dos temas, problemas, espaços e contextos em que o professor 

deve pensar e intervir (p.75).  

 Cunha (1999) tem discutido que a profissionalidade pode construir a 

“profissão” do professor. Contudo, esta perspectiva não pode perder de vista os 

discursos atuais, especialmente os oficiais, em torno da profissionalização docente; 

sob o risco da profissionalização perder a condição de profissionalidade, entendida 

como a possibilidade de construção coletiva do professor e seus alunos, em que 

interagem subjetividades, cultura e conhecimento e ceder lugar as “exigências da 

sociedade de produção” (p.135). 

 Todos os aspectos tratados até aqui buscaram abordar a diversidade de 

fatores que têm atravessado a profissão do professor, e desta forma, fortalecer 

nosso embasamento sobre o exercício desta profissão em matemática, que 

discutiremos de forma mais específica no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 A PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

___________________________________________________________________ 

 

Trago dentro do meu coração, 
Como num cofre que se não pode fechar de cheio, 

Todos os lugares onde estive, 
Todos os portos a que cheguei, 

Todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, 
Ou de tombadilhos, sonhando, 

E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero.  

 

(Álvaro de Campos) 

 

 

 A fim de entendermos a questão atual da escassez de professores de 

matemática, apresentaremos algumas considerações sobre a formação do professor 

de Matemática, a partir de elementos de sua gênese no Brasil e de um panorama 

sobre as licenciaturas nesta área, em Pernambuco. Discutiremos aspectos 

relacionados a seleções públicas para o ingresso efetivo de professores, como 

“suporte legal para o exercício da atividade docente” (Nóvoa, 1999) em nosso 

Estado. E, finalmente, teceremos algumas considerações sobre o exercício docente 

em matemática. 

 

 

3.1 A formação inicial no processo de profissionalização docente em 

matemática  

  

 

A instauração de mecanismos de regulação e de tutela na formação de 

professores como constitutivos do processo de profissionalização docente são 

referenciados ao fato de que, além de formar professores (a título individual), as 

instituições de formação produzem a profissão docente (a nível coletivo), 

“contribuindo para a socialização dos seus membros e para a gênese de uma cultura 

profissional” (Nóvoa, 1999, p. 18). 

Para o autor, é necessário “situar a nossa reflexão para além das clivagens 

tradicionais (componente científica versus componente pedagógica, disciplinas 

teóricas versus disciplinas metodológicas etc.), sugerindo novas maneiras de pensar 
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a problemática da formação de professores”. 

Portanto, nesta parte de nosso trabalho, o processo de profissionalização do 

professor de matemática será apresentado pelo viés sócio-histórico do ensino e da 

formação, influenciado pela Igreja ou pelo Estado.  

Com base na referência religiosa, a raiz de nossa educação jesuítica remete a 

algumas observações sobre os fundamentos do ensino da matemática no Brasil no 

período colonial. Sobretudo, a partir do ratio studiorum - plano de estudos da 

Companhia de Jesus, que previa a nível secundário o estudo de Filosofia e Ciências, 

compreendendo estudos de Lógica, Metafísica, Moral, Matemática e Ciências 

Físicas e Naturais. 

Segundo Valente (1999, p.32), “um avanço mais significativo de conteúdos 

matemáticos foi impedido nos colégios jesuítas pelo fato de não haver professores”, 

para o ensino das lições de matemática destacadas pelo estudo dos “algarismos, 

aritmética e estudos relacionados à Física”. 

Quando professores de matemática de Coimbra eram enviados de Portugal 

ao Brasil, vinham em missão e trabalhos de cartografia, astronomia e engenharia. 

“Era disso que principalmente se ocupavam aqueles que tinham a designação 

genérica de matemáticos” (Valente, 1999, p. 34). Estes, não vinham ao Brasil para 

darem cursos de matemática e ciências. Desta forma, o autor atribui pouco legado 

aos jesuítas para a matemática escolar e destaca as escolas militares como 

organizadoras do ensino desta disciplina. 

A base da formação do professor de matemática sob a tutela do Estado, 

deve-se a vinda da família real para o Brasil, a partir da criação da Academia Real 

dos Guardas – Marinhas e da Academia Real, com início dos trabalhos acadêmicos 

no Rio de Janeiro em 1809. Neste período, houve o desembarque no Brasil de 

alunos, mestres, oficiais e parte do material escolar utilizado em Portugal, nestas 

instituições, constituindo-se assim em um marco fundamental para o ensino da 

matemática no nosso país.  

Segundo Albuquerque (1979) apud Valente (1999), o curso da Academia Real 

dos Guardas-Marinha se fazia a partir de estudos, em princípio seguindo a Carta de 

Lei de 1796: 
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1º ano: Aritmética, Geometria e Trigonometria Reta com seu uso prático mais 
próprio aos atos do mar. 2º ano: Princípios de álgebra até as equações do 
segundo grau, inclusive, primeiras aplicações dela à aritmética e Geometria; 
seções cônicas e a Mecânica com a sua aplicação imediata ao Aparelho e 
Manobra. 3º ano: Trigonometria Esférica, Navegação Teórica e Prática e seus 
rudimentos de tática naval. (Seguem demais conteúdos de marinharia) 
(ALBUQUERQUE, 1979, p.353 apud VALENTE, 1999, p.91). 

 

A partir das Academias Real Militar e dos Guardas-Marinha é que virão os 

professores e os livros didáticos de matemática para o ensino nos preparatórios e 

liceus provinciais. 

Quanto às escolas de primeiras letras instaladas nas cidades, vilas e 

lugarejos, instituídas por Projeto de Lei em 1827 por D. Pedro I, os professores eram 

nomeados pelo governo imperial, pelas províncias e pelos municípios e deveriam 

ensinar a “ler, escrever e contar”. Este último ensinamento desenvolveu-se de forma 

restrita, como podemos observar nas discussões em torno da introdução da 

Geometria no ensino primário; não obtendo êxito, devido a defasagem da formação 

de professores em Matemática no Brasil, no período imperial. Como o Sr. Xavier de 

Carvalho lembra, segundo Valente (1999): 

 

O estado de atrasamento em que se acha desgraçadamente a educação no 
Brasil fará com que se formos exigir de um professor do primeiro ensino, do 
qual depende a felicidade dos cidadãos, requisitos maiores não tenhamos 
professores. Se exigirmos de um mestre de primeiras letras princípios de 
geometria elementar, dificultosamente se acharão; talvez apareçam muitos na 
corte e nas províncias de beira-mar haja alguns; mas daí por diante haverá 
muitos poucos ou nenhum. Por isso eu me contentaria que os mestres 
soubessem as operações de aritméticas maquinalmente (...) (VALENTE, 
1999, p. 112). 

 
Entretanto, a organização do ensino de matemática a nível secundário, no 

Império, por força dos exames preparatórios ao Ensino Superior, “teve as 

matemáticas amalgamadas à cultura clássica-literária predominante, deixando de 

representar um saber técnico, específico das Academias Militares e vão passar a 

fazer parte da cultura escolar geral de formação do candidato ao ensino superior” 

(Valente,1999, p.119), inserindo a matemática como elemento seletivo na cultura 

dos exames vestibulares. 

Neste período, a presença de professores secundários nos liceus ou ateneus 

que cada província mantinha nas capitais, fazia de seus vencimentos na maior parte 

dos casos, equiparados aos de juízes e promotores de justiça, devido serem os 

cidadãos de maior saber nas províncias, mediante, ainda a escassez de 



 51 

universidades no Brasil.  

Segundo Piletti (1999), durante todo o Império, pouco ou nada se fez para a 

formação dos professores. Os cargos de professores eram vitalícios, e os que não 

estivessem capacitados deveriam “instruir-se em curto prazo, e à custa dos seus 

ordenados, nas escolas das capitais”. 

Com o advento da Proclamação da República, só a partir da Revolução de 

30, ocorrem de forma significativa, novos caminhos à educação nacional. 

Destacamos na reforma educacional de Francisco Campos, a assessoria para o 

ensino de Matemática de Euclides Roxo. Esta, realizada sob fortes críticas, 

desencadeando a discussão sobre concepções do ensino de Matemática.  

Destaca-se o ensino de Matemática em um compêndio por série e não livros 

por conteúdos isolados, como outrora. Com a ideia de uma progressão gradativa, de 

ideias simples a complexas, com o ensino simultâneo de vários campos da 

matemática, consolidando a presença da Matemática em cada série do currículo, 

denotando uma mudança singular no trabalho dos professores. 

Nesta mesma fase, o Ensino Superior no Brasil começa a se organizar de 

forma sistemática, a partir da criação do Estatuto das Universidades Brasileiras, em 

1931. Poucos anos após, em 1934 surge a primeira universidade do Brasil, regida 

pelo referido estatuto – a Universidade de São Paulo (USP), que neste mesmo ano 

oferece o 1º curso de Bacharelado em Matemática, anos depois a 1ª Licenciatura 

em Matemática.  

A USP apresentou a novidade de possuir uma Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras que segundo Fernando Azevedo, citado por Romanelli (2001): 

“passou a ser a medula do sistema, tendo por objetivos a formação dos professores 

para o magistério secundário” (...) (p.132). Segundo Valente (2002): “os alunos que 

além do bacharelado concluíssem também o curso de didática recebiam o diploma 

de licenciado. Formava-se assim, o professor de matemática, isto é Matemática + 

Didática = Licenciatura em Matemática”. O que ficou conhecido como o 3+1, ou seja, 

três anos de conhecimento específicos somados a um ano de formação pedagógica. 

Com a abertura da expansão do ensino superior, Oliven (2002) afirma que: 
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A partir da década de 40, com a expansão da rede de ensino em nível médio 
e a maior aceitação da participação da mulher no mercado de trabalho, 
principalmente, no magistério, novos cursos pertencentes às Faculdades de 
Filosofia passaram a ser freqüentados pelas moças que ingressavam na 
universidade e aspiravam dedicar-se ao magistério de nível médio. Essas 
faculdades disseminaram-se pelo país, sendo que, a maioria delas, não 
passava de um aglomerado de escolas, nas quais cada curso preparava um 
tipo específico de professor: de história, de matemática, de química etc. 
(OLIVEN, 2002, p.36). 

 

Segundo Motejunas (1980) durante a expansão do ensino superior, muitos 

donos de escolas optaram por abrir cursos que não necessitavam de laboratórios e 

salas especiais. Assim um dos cursos mais autorizados a funcionar foi o de 

matemática.  

Em nome da expansão das licenciaturas, na década de 60, foram criados os 

cursos de curta duração, que ficaram conhecidos como “licenciaturas curtas”, pelo 

Parecer Federal nº 106/66. “Sendo de mais modestas exigências, tais licenciaturas 

se tornam mais acessíveis às faculdades do interior” (Souza, 1979). Dentro das 

modestas exigências, decorreu-se a formação de modestos professores; “a pretexto 

de que ter professores com pequeno preparo seria melhor do que não tê-los sem 

preparo algum” (idem, ibidem). Em particular, sobre a matemática, a criação dos 

cursos de licenciatura curta em Ciências 

 
atendeu às exigências políticas curriculares em termos de quantidade 
(número de professores) e não de qualidade, devido ao conteúdo insuficiente, 
principalmente no que se refere à Matemática. O professor polivalente era 
formado para ministrar aulas dentro da área de ciências, onde a Matemática 
era ensinada como conteúdo participante das “Ciências como um todo” e não 
recebia uma formação eficiente para isso... (C2.Coordenador/Matemática) 
(GOBBI e UTSUMI, 2005, p.7). 

 
De forma significativa, outras mudanças podem ser assinaladas a partir da 

promulgação da LDB de 1971, Lei 5.6792, que regulamentou a formação de 

professores para atuarem nas turmas de 5ª a 8ª séries e Ensino Médio, organizada 

da seguinte maneira: 

 
Formação de nível de 2º grau, com 1 ano de estudos adicionais, destinada ao 
professor polivalente, com alguma especialização para uma das áreas de 
estudos, apto, portanto, a lecionar até a 6ª série do 1º grau. 
Formação em licenciatura curta, destinada a preparar o professor para uma 
área de estudos e a torná-la apto a lecionar em todo o 1º grau. 
Formação de nível superior plena, destinada a preparar o professor de 
disciplina e, portanto apto para lecionar até a última série do 2º grau 
(ROMANELLI, 2001, p.250). 
 

Ainda na década de 70, a Resolução do Conselho Federal de Educação de 
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1974, CFE 30/74, tratou dos cursos de Licenciatura em Ciências - habilitação em 

Matemática, habilitação em Física, habilitação em Química e habilitação em Biologia.  

Para Motejunas (1980): “se bem que haja alguns pontos positivos na polivalência do 

professor preconizada por esta resolução, infelizmente a implantação da mesma 

mostrou-se desastrosa quanto à formação do matemático” (p.153). O autor afirma 

que:  

antes da Resolução 30, as faculdades, de um modo geral, separavam as 
disciplinas básicas – Física, Química, Cálculo, etc., que eram dadas para 
alunos de Biologia e Ciências, daqueles que eram dadas para Físicos e 
Matemáticos. Com isso, os Físicos e Matemáticos tinham um curso de alto 
nível em Matemática e Física, enquanto os biólogos e licenciados em ciências 
tinham um curso mais fraco. Com a implantação da Resolução 30, as 
Faculdades viram uma brecha para diminuir custos, juntando as turmas 
iniciais de Biologia, Física, Química, Matemática e Ciências. Para isso 
igualam os programas básicos, com uma nivelação por baixo (MOTEJUNAS, 
1980, pp. 153-154). 

 
 Como conseqüência deste fato, o autor atribui a “formação de uma geração 

de licenciandos em Matemática que, não por sua própria culpa, deixa de apresentar 

condições de ensinar matemática para os nossos jovens” (idem, p.154). 

 Na década de 80, o movimento da Matemática Moderna sobre o trabalho do 

professor, além de alguns pecados próprios, assimilou também uma avalanche de 

críticas que se fez ao ensino de um modo geral (idem, p. 152). 

 Nos últimos anos, destacamos determinações do CNE/CP9, com efeito, sobre 

a Resolução nº 1/2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores da educação básica, em nível superior, através do curso de 

Licenciatura de graduação plena. Que preconiza em seu Art. 3º: “A formação de 

professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da educação básica 

observará princípios norteadores desse preparo para o exercício profissional 

específico, que considerem: I - a competência como concepção nuclear na 

orientação do curso”. De onde decorrem várias discussões até os dias atuais, sobre 

o perfil de professores a serem formados nestes cursos. 

A seguir, apresentaremos um panorama da expansão da formação de 

professores de matemática em Pernambuco.  

 

 

 
                                                
9 Fonte: portal.mec.gov.br/cne 
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3.1.1 Panorama da formação de professores de matemática no Estado de 

Pernambuco 

  

 

Nesta parte de nosso trabalho apresentaremos o resultado de um 

mapeamento sobre as instituições que oferecem cursos de licenciatura em 

matemática, a partir de dados sobre a criação e a localização geográfica destas 

instituições. Serão expostos, também, alguns dados sobre o número de estudantes 

formados como professores de matemática, bem como a qualidade desta formação. 

 

 

3.1.1.1 O mapeamento das instituições 

 

 

 No estado de Pernambuco tem crescido constantemente o número de 

Instituições de Ensino Superior. Podemos constatar que no ano de 1997, havia 33 

(trinta e três) IES existentes no Estado, 17 (dezessete) públicas e 16 (dezesseis) 

privadas, aumentando o número de instituições até 2007 para 93 (noventa e três) - 

68 (sessenta e oito) privadas e apenas 25 (vinte e cinco) públicas.10 

Entre as 68 (sessenta e oito) instituições privadas existentes no Estado, 

apenas 4 (quatro) oferecem curso de Licenciatura em Matemática: a Faculdade de 

Ciências Humanas e Sociais de Igarassu (FACIG) e a Faculdade Integrada de 

Vitória de Santo Antão (FAINTVISA) - localizadas no interior, além da União de 

Escolas Superiores da FUNESO (UNESF) em Olinda e a Universidade Católica de 

Pernambuco (UNICAP) localizadas na zona metropolitana da capital do Estado.  

Entre as 19 (dezenove) instituições públicas municipais, apenas 8 (oito) 

oferecem Licenciatura em Matemática, localizadas no interior – PE, nos municípios 

de Arcoverde, Belém de São Francisco, Palmares, Belo Jardim, Goiana, Serra 

Talhada, Salgueiro e Afogados da Ingazeira. 

As instituições públicas estaduais ofertam esta licenciatura nos campus 

universitárius da Universidade de Pernambuco (UPE), em unidades de ensino 

localizadas no interior, nos municípios de Garanhuns, Petrolina e Nazaré da Mata. 

                                                
10 Fonte, Senso do Ensino Superior 2007 – MEC/INEP 
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Quanto às instituições públicas federais, destacamos a oferta de 5 (cinco) 

cursos:1 (um) curso à distância no Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Pernambuco (CEFET- PE), na unidade de Recife-PE, e os demais com ensino 

presencial nos municípios de Pesqueira-PE (CEFET-PE) e  Caruaru (UFPE) no 

interior e dois cursos na capital do Estado, respectivamente nas universidades 

federais UFPE e UFRPE. 

Em síntese, totalizamos 20 (vinte) cursos de Licenciatura em Matemática no 

estado de Pernambuco, especificamente, segundo Censo do Ensino Superior (2007) 

em um universo de 564 cursos de formação de professores de matemática no país. 

 A fim de obtermos uma melhor visualização do entorno dos municípios que 

são atendidos por cursos de licenciatura em matemática, relacionamos estes à 

divisão do Estado de Pernambuco em microrregiões (anexo 5) descritas no seguinte 

quadro: 
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Quadro 2 - Licenciaturas em Matemática nos municípios de Pernambuco 

 

Microrregiões  Cidades Licenciaturas em Matemática 

Alto Capibaribe 
09 municípios 

Casinhas, Frei Miguelinho, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do 
Cambucá, Surubim, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertente do 
Lério, Vertentes 

Não há 

Araripina 
10 municípios 

Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Ouricuri, Santa 
Cruz, Santa Filomena, Trindade 

Não há 

Brejo 
Pernambucano 
11 municípios  

Agrestina, Altinho, Barra de Guabiraba, Bonito, Camocim de São 
Félix, Cupira, Ibirajuba, Lagoa dos Gatos, Panelas,  
Sairé, São Joaquim do Monte 

Não há 

Fernando de 
Noronha 
01 município 

Fernando de Noronha 
Não há 

Garanhuns 
19 municípios 

Garanhuns, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçado, 
Canhotinho, Correntes, Iati, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, 
Lajedo, Palmeirina, Paranatama, Saloá, São João, Terezinha 

1.Garanhuns– extensão da UPE 

Itamaracá 
 04 municípios 

Itamaracá, Araçoiaba, Igarassu, Itapissuma 
2.Igarassu - Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais de Igarassu (FACIG) 

Itaparica 
07 municípios 

Belém de São Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta, Itacuruba, 
Jatobá, Petrolândia, Tacaratu 

3.Belém - Centro de Ensino Superior do 
Vale do São Francisco (CESVASF) 

Mata Meridional 
21 municípios 

Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, Catende, Cortês, 
Escada, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, 
Primavera, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, 
São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré, Xexéu 

4.Palmares – Faculdade de Formação de 
Professores da Mata Sul (FAMASUL) 

Mata Setentrional 
17 municípios 

Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Condado, Ferreiros, 
Goiana, Itambé, Itaquitinga, Lagoa do Carro, Lagoa do Itaenga, 
Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, Timbaúba, Tracunhaém, 
Vicência 

5.Goiana – Faculdade de Formação de 
Professores de Goiana (FFPG) 
6.Nazaré da Mata – extensão da UPE 

Médio Capibaribe 
10 municípios 

Bom Jardim, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Limoeiro, 
Machados, Orobó, Passira, Salgadinho, São Vicente Ferrer 

Não há 

Pajeú 
17 municípios 

Afogados da Ingazeira, Brejinho, Calumbi, Carnaíba, Flores, 
Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Cruz da Baixa Verde, 
Santa Terezinha, São José do Egito, Serra Talhada, Solidão, Tabira, 
Triunfo, Tuparetama 

7.Afogados da Ingazeira – Faculdade 
de Formação de Professores de 
Afogados da Ingazeira (FAFOPAI) 
8.Serra Talhada – Faculdade de 
Formação de Professores de Serra 
Talhada (FAFOPST) 

Petrolina 
08 municípios 

Petrolina, Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, 
Santa Maria da Boa Vista, Terra Nova 

9.Petrolina  - extensão da UPE 

Recife  
08 municípios 

Recife, Abreu e Lima, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, 
Moreno, Olinda, Paulista, São Lourenço da Mata 

10.Recife – Universidade Federal de 
Pernambuco  (UFPE) 
-Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE)  
- CEFET 
-Universidade Católica de Pernambuco – 
(UNICAP) 
11.Olinda – União de Escolas 
Superiores da FUNESO (UNESF) 

Salgueiro 
07 municípios  

Salgueiro, Cedro, Mirandiba, Parnamirim, São José do Belmonte, 
Serrita, Verdejante 

12.Salgueiro – Faculdade de Ciências 
Humanas do Sertão Central 
(FACHUSC) 

Sertão do Moxotó 
 07 municípios  

Arcoverde, Betânia, Custódia, Ibimirim, Inajá, Manari, Sertânia 
13.Arcoverde – Centro de Ensino 
Superior de Arcoverde (CESA) 

Suape  
02 municípios  

Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca 
Não há 

Vale do Ipanema 
06 municípios 

Águas Belas, Buíque, Itaíba, Pedra, Tupanatinga, Venturosa 
                       Não há 

Vale do Ipojuca 
 16 municípios  

Alagoinha, Belo Jardim, Bezerros, Brejo da Madre de Deus, 
Cachoeirinha, Capoeiras, Caruaru, Gravatá, Jataúba,  
Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sanharó, São Bento do Una, 
São Caetano, Tacaimbó 

14.Belo Jardim – Faculdade de 
Formação de professores de Belo Jardim 
(FABEJA) 
15.Pesqueira – CEFET 
16. Caruaru – Centro Acadêmico do 
Agreste – CAA -UFPE 

Vitória de Santo 
Antão 
05 municípios  

Vitória de Santo Antão, Chã de Alegria, Chã Grande, Glória do 
Goitá, Pombos 

17.Vitória - Faculdade Integrada de 
Vitória de Santo Antão (FAINTVISA) 

Fonte: http://www.citybrazil.com.br e www.educacaosuperior.inep.gov.br -25.12.08 
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Percebemos a partir do Quadro 2, que a microrregião da Mata Meridional é a 

mais carente em oferta de curso de formação de professores em matemática, 

dispondo de 21(vinte e um) municípios para serem atendidos pela FAMASUL de 

Palmares e a mais favorecida é a microrregião da capital Recife, com 04 (quatro) 

cursos de Licenciatura em Matemática para o atendimento de 08 (oito) municípios.  

Dentre os 184 (cento e oitenta e quatro) municípios pernambucanos mais o 

território federal de Fernando de Noronha percebemos que estudantes de 165 (cento 

e sessenta e cinco) cidades têm que se deslocar diariamente para aquelas que 

possuem IES que oferecem Licenciatura em Matemática, se assim optarem por esta 

formação profissional, submetendo-se a um deslocamento de médias e grandes 

distâncias, na maioria dos casos em viagens noturnas, com ou sem auxílio de 

transporte escolar de governantes municipais.  

De forma mais detalhada, apresentaremos como tem ocorrido a expansão 

dos cursos de licenciatura em matemática no estado de Pernambuco. 

 

 

3.1.1.2 O percurso sócio-histórico da formação de professores de matemática 

em Pernambuco 

 

 

A criação das instituições e de cursos de licenciatura em matemática no 

Estado pode ser observada no quadro a seguir: 
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Quadro 3 – Criação de instituições e cursos de Licenciatura em Matemática – PE 

 
Município Instituição Criação da 

Instituição 
Credenciamento 

da Instituição 
Início de 

funcionamento 
do curso 

Reconhecimento 
do curso 

Afogados FAFOPAI 14/01/86 19/12/89 19/03/90 05/12/96 
Arcoverde CESA 07/08/69 15/02/90 03/03/80 15/02/90 
Belém CESVASF 15/03/75 08/12/84 24/02/94 11/05/01 
Belo Jardim FABEJA 19/08/76 15/09/94 19/06/85 19/06/85 
Caruaru11 CAA-UFPE Idem UFPE Idem UFPE 03/08/09 Em processo 
Garanhuns FFPG-UPE Idem UPE Idem UPE 10/01/79 

01/02/02 
25/10/90 

Em processo 
Goiana FFPG 13/09/72 29/09/86 13/11/78 29/09/86 
Igarassu FACIG 26/06/98 26/06/98 04/10/98 09/09/04 
Olinda UNESF 29/06/83 03/01/86 01/03/80 03/01/86 
Nazaré da 
Mata 

FFNT - UPE Idem UPE Idem UPE 18/06/79 
01/02/01 

13/08/85 
08/12/06 

Palmares FAMASUL 14/06/72 14/06/72 23/01/84 31/05/04 
Pesqueira CEFET 19/12/92 09/12/98 06/02/07 Em processo 
Petrolina FFPP - UPE 29/10/68 Incorporada a UPE  

em 1971 
01/02/79 
01/08/01 

07/08/85 
29/01/01 

UFPE 20/06/46 20/06/46 18/05/50 18/05/50 
UFRPE 24/07/47 05/09/75 01/03/76 16/09/83 

CEFET 18/01/99 18/01/99 01/06/07 Em processo 

 

UNICAP 31/03/43 08/02/52 31/03/43 03/07/48 

Salgueiro FACHUSC 30/08/84 05/07/85 12/02/07 Em processo 

S. Talhada FAFOPST 19/07/83 02/12/83 02/12/83 05/06/92 
Vitória FAINTVISA 26/02/71 07/07/03 13/02/87 27/09/91 
Fonte: www.educacaosuperior.inep.gov.br – 23/12/08 

 
Uma análise do Quadro 3, mostra que na década de 40, foram criadas em 

ordem  cronológica a UNICAP (1943), a UFPE (1946) e a UFRPE (1947), tais 

instituições começaram oferecer os primeiros cursos de formação de professores em 

matemática de Pernambuco a partir de 1943, 1950 e 1976, respectivamente. 

Na década de 60, não observamos novos cursos de Licenciatura em 

Matemática. Na década de 70, além do curso da UFRPE, tivemos o início de quatro 

cursos no interior do Estado: em Goiana – FFPG (1978), em Garanhuns – FFPG 

(1979) em Petrolina – FFFP (1979) e em Nazaré da Mata – FFNT (1979). A partir de 

1978, os cursos de licenciatura destes municípios sofreram alterações em suas 

cargas horárias, sendo extintos os cursos com 9 (nove) semestres, passando a 

funcionar  com  8 (oito) semestres nas datas que se apresentam no Quadro 3, 

devido à Resolução 30/74 do Conselho Federal de Educação, atendendo às 

exigências da LDB de 1971, como já foi explicitado neste trabalho. 

Na década de 80, percebe-se a criação do maior número de cursos de 

formação de professores de matemática no Estado, registrados até o momento, 

                                                
11 Curso de Licenciatura em matemática criado em 22/04/08. 
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sendo 6 (seis) no interior: em Arcoverde – CESA (1980), Serra Talhada – FAFOPST 

(1983), Palmares – FAMASUL (1984), Belo Jardim – FABEJA (1985) e Vitória – 

FAINTVISA (1987) e um na capital, em Olinda – UNESF (1980). 

Na década de 90 tivemos o início de três Licenciaturas em Matemática no 

interior do Estado, em Afogados da Ingazeira – FAFOPAI (1990), em Belém de São 

Francisco – CESVASF (1994) e em Igarassu – FACIG (1998).  

Na década atual, os cursos de licenciatura do CEFET em Pesqueira e em 

Recife, o da FACHUSC em Salgueiro e o mais recente curso de extensão do campo 

universitário da UFPE em Caruaru, registram em maior parte, a expansão deste 

curso como investimento da esfera pública federal. 

Chegamos à década vigente, observando que nem sempre os cursos de 

formação de professores de matemática, iniciaram com a criação de Instituições de 

Ensino Superior que os oferecem. As Licenciaturas em Matemática criadas nas 

datas apresentadas no Quadro 3,  permanecem em vigor desde então e, o aumento 

dos cursos de graduações oferecidos no Estado não condiz com o aumento de 

cursos de formação em nossa área de investigação. 

No ano de 1997, Pernambuco possuía 177 cursos de graduação, dentre 

estes, 15 cursos de Licenciatura em Matemática. Segundo o Censo do Ensino 

Superior (2007) nosso estado possuía 541 cursos de graduação com apenas 20 

cursos de Licenciatura em Matemática. No período (1997-2007), apesar de termos 

um aumento geral de 364 (trezentos e sessenta e quatro) cursos de graduações em 

Pernambuco, destes, apenas 5 (cinco) referem-se a Licenciaturas em Matemática, 

como já apresentamos. 

 

 

3.1.1.3 Levantamento sobre a formação de professores de matemática 

  

 

 Outros aspectos merecem destaque em relação à formação de professores 

de matemática em Pernambuco, como o número de matriculados e o número de 

concluintes.  

 Em relação ao número de matriculados, observamos que houve um aumento 

significativo do número de estudantes em cursos de formação para professores de 

matemática, em nosso Estado, como pode ser verificado na tabela abaixo: 
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  Tabela 3 – Matrícula em cursos de formação de professores de matemática – PE12 
 

Categoria 
Administrativa 2000 2001 2002 2003 2007 total 

Estadual     172 256 986 1.414 
Federal 646 606 539 559 518 2.868 
Municipal 323 761 769 744 2.152 4.749 
Particular 117 313 276 334 727 1.767 
Total de 
matriculados 1.086 1.680 1.756 1.893 4.383 10.798 

Fonte: dados do período (2000 a 2003) - www. Inep.gov.br - / ano 2007, Silva (2008) 

 
 De forma geral, através dos dados da Tabela 3, observamos que a formação 

de professores de matemática tem ocorrido em maior número nas faculdades 

municipais, enquanto que o número de estudantes matriculados nas universidades 

federais tem diminuído. 

 Percebemos, no entanto, que têm ocorrido grandes disparidades numéricas, 

da matrícula à conclusão do curso de licenciatura, como é possível observar através 

dos dados disponíveis na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Obs: Não tivemos acesso ao intervalo de 2004 a 2006, do número de matriculados em Pernambuco 
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Tabela 4 - Quantitativo de concluintes dos cursos de Licenciatura em Matemática das 
Instituições de Ensino Superior de Pernambuco no período de 1995 a 2006 

 
 

Anos 

Nº Instituição 95 96 97 98 99 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 9 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 4 2 5 5 11 10 7 16 - 9 23 13 105 

15 UNICAP 11 6 3 4 4 8 7 8 6 - 4 17 78 

16 UFRPE 10 12 21 38 26 52 63 38 53 37 53 48 451 

  TOTAL 401 378 386 444 469 483 569 608 622 712 784 772 6628 

Fonte: (SILVA, 2008) 

 
 Uma comparação da tabela acima com os dados da tabela 3, permite-nos 

observar que a relação número de matriculados-concluintes tem apresentado sérias 

distorções. Entretanto, a quantidade de concluintes nos cursos de licenciatura em 

matemática no Estado, tem sido crescente. O que indica não haver uma escassez 

de professores formados nesta área em Pernambuco. Segundo Silva (2008), 

“formaram-se, em média, por ano, 602 novos licenciandos em Matemática no 

período de 1995 a 2006”. A autora frisa que através de um levantamento anterior 

realizado por Lima (1996), “no período de 1992 a 1994, a média foi de 369 

licenciandos por ano. Portanto houve, quantitativamente, aumento considerável de 

alunos concluintes nos cursos de formação de professores de matemática no 

Estado” (p. 112). 
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 Diante dos números apresentados, buscamos observar a qualidade dos 

cursos de formação de professores de matemática nas IES de Pernambuco. 

 

 

3.1.1.4 A qualidade da formação acadêmica 

 

 

A avaliação dos cursos de graduação realizada pelo Ministério da Educação 

através do Sistema Nacional de Educação (ENC), até 2003, conhecido como 

“Provão”, revelou em Pernambuco dados preocupantes quanto à qualidade das 

licenciaturas em matemática, como se constata nos dados da tabela a seguir:  

 
Tabela 5 – Resultado do Provão nos cursos de Licenciaturas em Matemática – PE 

 
Município Instituição 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 

Afogados FAFOPAI - E D C C D 2C, 2D,1E 

Arcoverde CESA D D E D D D 5D, 1E 

Belém CESVASF - D C C C D 2D, EC 

Belo Jardim FABEJA E D E D E E 2D, 4E 

Garanhuns UPE C E E D D D 1C, 3D, 2E 

Goiana FFPG E E E D E E 1D, 5E 

Igarassu FACIG - - - - - E 1E 

Olinda UNESF C D E C D D 1C, 3D, 1E 

Nazaré UPE C C C C D D 4C, 2D 

Palmares FAMASUL E D D D C D 1C, 4D, 1E 

Petrolina UPE D B C C C C 1B, 4C, 1D 

UFPE A A A A A A 6 A 

UFRPE C C C C B B 2B, 3C 

Recife 

UNICAP C C C C C A 1 A, 5C 

S. Talhada FAFOPST C E E D E E 1C,1D, 4E 

Vitória FAINTVISA D D C C C C 4C, 2D 

Fonte: www.educacaosuperior.inep.gov.br – 23/12/08 

  
Através da Tabela 5, observamos que, de forma geral, as licenciaturas de 

matemática em Pernambuco apresentaram fraco desempenho, com exceção da 

UFPE, que obteve unanimemente, “conceito A” no período de 1998-2003, 

apresentando os melhores resultados do Estado e em consequência, o melhor 
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resultado das instituições públicas federais avaliadas.   

Entre as instituições dos campos universitários públicos estaduais da UPE, 

em seis anos de avaliação do Provão, nenhuma conseguiu obter um “conceito A” 

nas avaliações realizadas. Fato semelhante ocorre nas faculdades municipais e, em 

exceção da UNICAP, entre as instituições particulares. 

No período de 1999-2003 em uma comparação equânime do número de 

avaliações realizadas nas instituições públicas municipais, verificou-se a 

predominância do “conceito D”, sendo que o “conceito C” apresentou-se como o 

melhor resultado obtido em todos os cursos de licenciatura em matemática avaliados 

nestas instituições. Chamamos atenção para este fato, uma vez que o maior número 

de professores formados em matemática, de nosso Estado, é proveniente destas 

instituições.  

Grosso modo, podemos afirmar que os piores resultados encontraram-se nas 

instituições públicas municipais, localizadas no interior e que os melhores resultados 

encontram-se nas universidades públicas federais, localizadas na capital do Estado 

– Recife.  

Neste período, as comparações entre instituições, e entre cursos de 

diferentes instituições, referenciadas em noções como qualidade, desempenho e 

maior aceitação de seus produtos no mercado, situam-se no plano da regulação do 

Estado como avaliador e interventor da educação no Ensino Superior.  

A partir de diversos debates em torno desta regulação, no ano de 2004, o 

Provão, foi modificado para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE)13, com uma dinâmica diferente, aplicando as provas a estudantes 

ingressantes e concluintes, o que outrora só ocorria para estudantes concluintes. A 

primeira versão do ENADE ocorreu em 2005, com a avaliação de diversas áreas, 

inclusive Matemática e trata-se da versão mais atualizada. Através deste 

instrumento avaliativo, podemos ter maior visibilidade do processo de aprendizagem 

dos licenciandos em matemática: 

 

                                                
13 ENADE Conceito: 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), possuindo estas, 
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) sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o 
melhor resultado possível. 
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Tabela 6 – Resultado do ENADE nos cursos de Licenciatura em Matemática – PE 

 
Média da 
formação 
geral 

Média do 
componento 
específico 

Média  
geral 

  Ing Conc Ing Conc Ing Conc 

 
 

CESA Arcoverde 54.5 59.9 21.6 24.7 29.8 33.5 3* 

FAFOPAI Afogados da Ingazeira 53.0 45.9 17.1 20.8 26.1 27.1 2* 

CESVASF Belém de São Francisco 48.3 58.1 20.3 31.8 27.3 38.4 3(NR) 

FABEJA Belo Jardim 50.5 49.8 19.7 21.7 27.4 28.7 2* 

UPE Garanhuns 49.9 48.4 21.8 21.3 28.9 28.1 2* 
FFPG Goiana 47.5 50.5 18.1 20.7 25.4 28.1 2* 
FACIG Igarassu 54.0 56.0 18.7 22.7 27.5 31.0 3* 
UNESF Olinda 53.6 48.8 24.4 24.0 31.7 30.2 3(NR) 

UPE Nazaré da Mata 59.3 55.8 22.6 22.9 31.7 31.1 3* 
FAMASUL Palmares 52.7 54.8 19.3 22.0 27.7 30.2 2* 
UFPE Recife 44.8 48.5 22.8 32.4 28.3 36.5 3 (+) 
UFRPE Recife 60.2 50.0 25.4 26.2 34.1 32.1 3* 
UNICAP Recife 48.8 49.9 17.6 30.5 25.4 35.3 3 (NR) 

CEVASF Serra Talhada 44.6 49.7 18.3 19.3 24.8 26.9 2* 

FAINTVISA Vitória de Santo Antão 48.0 57.8 17.0 32.8 24.7 39.1 3(NR) 
Fonte: www.educacaosuperior.inep.gov.br 
Obs: NR – Não Registrado.  
* IDD negativo 
 
Através da tabela acima, constata-se que a maior parte dos cursos de 

Licenciatura em Matemática de Pernambuco recebeu conceito 3, que decorre em 

maior ou menor medida dos resultados obtidos pelos estudantes em relação à média 

da formação geral, ou específica dos conhecimentos matemáticos. No entanto, faz-

se necessário considerar o Indicador de Diferença entre os Desempenhos 

Observado e Esperado (IDD) 14 dos cursos. Na tabela 5, na coluna referente ao 

conceito do ENADE, apenas a UFPE obteve IDD positivo, enfatizamos que nas 

demais instituições este indicador foi negativo.  

 Pelo exposto, propusemo-nos observar como estes resultados têm afetado o 

exercício da profissão professor de matemática, a partir da absorção de formados 

nesta disciplina pelo mercado de trabalho; em particular, no ingresso na rede 

estadual de ensino de Pernambuco, pela oferta de vagas em concursos públicos. 

                                                
14 IDD - este índice varia, de modo geral, entre -3 e +3, sendo o desvio padrão sua unidade de medida 
da escala do IDD. Assim se um curso possui IDD positivo, como IDD=+ 1,5, isso significa que o 
desempenho médio dos concluintes desse curso está acima (1,5 unidades de desvios padrão) do 
valor médio esperado para cursos cujos ingressantes tenham perfil de desempenho similares. Valores 
negativos, por exemplo, IDD= -1, 7, indicam que o desempenho médio dos concluintes está abaixo do 
que seria esperado para cursos com alunos com o mesmo perfil de desempenho dos ingressantes 
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3.2 O ingresso no exercício da profissão professor de matemática  

 

 

A constituição do suporte legal em que “não é permitido ensinar sem uma 

licença ou autorização do Estado, a qual é concedida na seqüência de um exame 

que pode ser requerido pelos indivíduos que preencham um certo número de 

condições (habilitações, idade, comportamento moral, etc.)”(Nóvoa,1999, p.17), é 

implementado à base de “mecanismos progressivamente mais rigorosos de seleção 

e de recrutamento do professorado” (idem, 1992, p. 15). 

Tardif e Lessard (2007) apontam que o trabalho docente é realizado 

  
por um grupo de profissionais específicos, que possuem uma formação longa 
e especializada (geralmente de nível universitário ou equivalente) e que 
atuam num território profissional relativamente bem protegido: não ensina 
quem quer; é necessária uma permissão, um credenciamento, um atestado, 
etc. (TARDIF e LESSARD,2007 ,p.42). 
 

No Brasil, o ingresso na profissão docente é assegurado por concurso 

público, garantido na Constituição Federal de 1988; já previsto na Lei de Diretrizes e 

Bases para o Ensino (LDB), nº 5692/71. 

 Segundo a Constituição Nacional (1988), no capítulo VII da administração 

pública - seção I, do Art. 37, dentro da Organização do Estado: 

 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração;  
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período; 
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele 
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será 
convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira. 
  

Embora seja previsto em lei os “concursos públicos” para o ingresso na 

profissão docente, o que tem se observado é um grande número de contratos 

temporários espalhados por todo Brasil, como podemos observar através da matéria 

da Revista Nova Escola: “Uma profissão, várias realidades” de Arthur Guimarães e 

Fabiana Faria, publicada nacionalmente, em abril de 2007, que apresenta os dados 

a seguir: 
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Tabela 7 – Professores sem concurso em Estados brasileiros 

 
Acre  9% 
Alagoas  8% 
Amazonas  10% 
Bahia  8% 
Ceará 68% 
Distrito Federal  4% 
Espírito Santo  55% 
Goiás  20% 
Mato Grosso do Sul 37% 
Pará 35% 
Paraíba  31% 
Paraná 21% 
Pernambuco  26% 
Piauí 75% 
Rio Grande do Sul  12% 
Santa Catarina  40% 
São Paulo 8% 
Sergipe 4% 

  Fonte: Revista Nova Escola, abril /2007, ano XXII, nº 201, p. 33 

 
Em busca de um olhar mais apurado sobre a situação de Pernambuco 

apresentado na Tabela 7, não perdemos de vista que: “a compreensão do processo 

de profissionalização exige, portanto, um olhar atento às tensões que o atravessam” 

(Nóvoa, 1999, p.21). Desta forma, faremos uma incursão sobre como tem sido 

assegurado este direito em nosso Estado. 

 

 

3.2.1 A luta pela contratação efetiva na profissão professor na Rede Estadual 

de Ensino  

 

 

Nossas considerações sobre os embates que têm sido travados na luta para 

se garantir o direito do concurso público para professores no Estado, são situadas 

na década vigente, a partir das informações veiculadas pelas assessorias de 

comunicação e imprensa do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e da 

Secretaria Estadual de Educação (SEE). 

Através destas assessorias15, tivemos acesso a dados relacionados a ações 

destes órgãos em relação à “falta de professores” na rede estadual de ensino nos 

últimos cinco anos, compreendendo o período de 2004 a 2008, que corresponde a 

                                                
15 Fontes: www.mp.pe.gov.br / www.educacao.pe.gov.br 
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gestão de dois Governos diferentes. 

Destaca-se em agosto de 2005, a ação civil pública do Ministério Público, que 

solicitou, entre outras medidas, a realização de concurso público para a contratação 

de 8.440 professores para a rede estadual. Segundo a Promotoria de Justiça de 

Defesa da Educação deste órgão, a contratação temporária é apontada como 

“responsável por malefícios à educação pública já que os professores não têm 

estabilidade no emprego”. Além disso, a Constituição Federal, no art. 206 determina 

que o professor só pode ingressar no magistério através da realização de concurso 

público, salvo situações especiais previstas em lei. De acordo com os Promotores, a 

Secretaria de Educação, no período, contava com pelo menos 8.500 professores 

com contratos temporários.  

Na ação decorrente de procedimento de investigação instaurado em 

dezembro de 2004 pelo MPPE. Segundo a Promotoria, foram analisados todos os 

motivos utilizados pelo Governo para justificar as contratações, chegando-se à 

conclusão de que as hipóteses apresentadas não foram suficientes para explicar tal 

conduta. Pelo contrário, ultrapassavam os limites da exceção constitucional. A 

medida também visou garantir o correto cumprimento do calendário escolar da rede 

estadual de ensino no início do ano letivo de 2006.  

 Em janeiro de 2006 é dado prazo ao Governo do Estado de seis meses para 

realizar concurso público para professor e este fica proibido de fazer contratações 

temporárias de acordo com decisão judicial da 5ª Vara da Fazenda da Capital. 

Em sua decisão, o juiz salientou que “a falta de seleção rigorosa contribui 

para a calamidade no ensino público, uma vez que a forma de contratação não afere 

a qualificação dos professores”. Segundo relato da promotoria foi dito que: “o 

professor contratado é um subempregado, porque ganha menos de um salário 

mínimo, o que compromete a qualidade do ensino e resulta na desvalorização do 

profissional de educação”. Neste período, assiste-se a sociedade civil contra o 

Estado no dever de oferecer uma educação de qualidade, por meio da 

regulamentação do exercício profissional dos professores. 

 A partir de 2007, com a entrada de novo governador, destacamos no mês de 

março deste ano que as Promotorias de Justiça de Educação e de Patrimônio 

Público da Capital recomendaram ao atual Secretário Estadual de Educação, a não 

realização de contratação de professores temporários anunciada à imprensa pela 

Secretaria de Educação, requerendo a nomeação para as vagas existentes dos 
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docentes aprovados no último concurso da Secretaria de Educação realizado em 

2006. 

Neste mês o Governo do Estado, representado pela Secretaria de Educação, 

assinou um acordo com o MPPE para garantir – em caráter emergencial - a 

nomeação dos aprovados no concurso para professores da rede estadual de ensino, 

realizado no ano de 2006, no total de 957 professores. Além disso, a Secretaria de 

Educação deveria contratar – em caráter temporário – 1.270 professores, de modo a 

garantir o requisito de excepcionalidade e urgência previsto em Lei. 

 Em setembro de 2007 a Secretaria de Educação entregou um diagnóstico da 

educação em Pernambuco em audiência com a Promotoria de Educação para 

análise do quadro situacional de professores na rede estadual. 

Segundo divulgação no “Informativo da Educação” (2007), jornal de circulação 

nas escolas e demais estabelecimentos estaduais de educação, o referido 

diagnóstico apontou a falta de professores como uma série de problemas de gestão, 

chamando a atenção para a existência de professores no Estado, desviados da 

função de docentes em sala de aula. Segundo o informativo, existiriam 3.530 

professores nesta situação na rede estadual de ensino, e após a chamada para 

assumir as salas de aula, apenas 373 desse pessoal teriam sido mantidos.  

Especificamente, no decorrer do ano de 2007, nas notas publicadas pela 

assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Educação16, encontramos 

diversas afirmações sobre o número de professores efetivos e contratados por este 

órgão: 

 
Rede escolar- O estado atende 945 mil alunos. Na rede existem 27.549 mil 
professores efetivos e 5.994 docentes por contratos temporários. São 1.105 
escolas (SEE, publicado em 15.05.2007). 
Diagnóstico - (...) A realidade hoje é de 23.385 efetivos, 6.242 temporários e 
não há estagiários contratados em sala de aula – o que significa que o quadro 
atual, apesar de contar com menos profissionais, é mais funcional do que a 
situação encontrada em janeiro (SEE, publicado em 21.09.2007). 
A rede estadual conta hoje com 23.385 docentes efetivos e 6.242 contratos 
temporários. Dos contratados, 2.750 continuarão na rede atuando em 
programas especiais como educação indígena e correção de fluxo escolar 
(SEE, publicado em 22.10.2007). 
 

É interessante observar, que no período de maio a outubro de 2007, o 

número de professores efetivos diminuiu. Embora, neste ano a SEE afirme ter 

nomeado 1.711 professores remanescentes do concurso de 2006, em nota 

                                                
16 www. educação.pe.gov.br 



 69 

publicada no dia 12/02/08, no site deste órgão. O que nos sugere duas 

possibilidades: um número grande de afastamento de professores efetivos ou erro 

na divulgação de dados sobre o número de professores efetivos nesta rede de 

ensino. 

No decorrer do ano de 2008, mediante acordo com o Ministério Público, 

ocorreu a Seleção Pública Simplificada para a contratação temporária de mais 2.562 

(dois mil quinhentos e sessenta e dois) professores para atuarem em programas 

provisórios de correção de fluxo escolar, divulgada em fevereiro/08, e outra seleção 

em março/08, para contratação de 1.516 professores, expandida à contratação de 

professores para o ensino regular. Dentre as 1516 vagas oferecidas, 987 

destinaram-se ao ensino regular e 529 aos demais projetos. 

 No mesmo mês de março, foi aberta seleção para concurso público de 

professores com a oferta de 1.702 vagas. Sobre este concurso a SEE divulgou: 

 
Com a última seleção, o Governo pretendia, além de preencher as 1702 
vagas disponibilizadas no certame, manter um cadastro de reserva, onde 
fosse possível convocar mais 1452 profissionais. Ao todo, a expectativa do 
Governo era nomear 3154 servidores. A meta não foi alcançada, já que 
25.832 docentes não obtiveram a pontuação mínima (60% das questões das 
provas) e levaram ponte de corte na prova objetiva (SEE, publicada em 
03/07/08). 
 

 Em virtude do grande número de professores reprovados no concurso do 

primeiro semestre, no mês de novembro/08 foi aberto um novo processo seletivo 

para o preenchimento de 3.033 vagas, cujo resultado até o meio do mês de 

março/09 não se encontrou homologado pelo Governo Estadual, fato que nos 

impossibilitou até o momento de informações seguras sobre a quantidade de 

professores aprovados neste certame. 

 Como conseqüência do último concurso não ter sido homologado, houve a 

abertura de contratação temporária de mais 1.129 docentes para atuar na rede 

estadual de ensino no início do ano letivo 2009; sendo oferecidas oportunidades 

para as disciplinas de Matemática (332), Física (94), Biologia (73), Química (69), 

Educação Física (68), Geografia (63), Inglês (50), Ciências (49), Português (43), Arte 

(22), Disciplina Pedagógica (19), História (16), Filosofia (05), Sociologia (04) e 

Informática (01). Ressaltamos que nos processos seletivos desta natureza, ocorre 

um número considerável de excedentes de professores inscritos, que podem ser 

chamados à medida que são surgidas novas vagas nas escolas. 
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 Pelo exposto, observamos que a maior quantidade de vagas oferecidas para 

contratos temporários no início deste ano, é dada pela carência de professores de 

matemática na rede estadual de ensino. 

 Adiante, levantaremos algumas considerações sobre os concursos públicos 

realizados pela Secretaria Estadual de Educação, especificamente, para professores 

de matemática, na tentativa de estabelecermos um diálogo entre as condições 

gerais em que tem ocorrido a entrada de professores nesta rede pública de ensino e 

as condições especificas as quais os professores de matemática têm enfrentado 

para o ingresso no exercício de sua profissão.  
 

 

 

3.2.1 Concursos públicos para professor de matemática em Pernambuco 

  

 

A Rede Estadual de Ensino em Pernambuco tem cumprido os requisitos 

exigidos por lei para entrada de professores de matemática: de diploma ou 

declaração de conclusão de curso de graduação em Licenciatura Plena em 

Matemática, ou Licenciatura Plena em Ciências com Habilitação em Matemática, 

Bacharelado em Matemática, Bacharelado em Engenharia ou Agronomia, 

devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida por 

autoridade pública. Pré-requisitos solicitados até a seleção pública de professores 

do primeiro semestre/2008.  

A seleção pública do 2º semestre/08 foi aberta também aos portadores de 

Licenciatura ou Bacharelado nas áreas de Estatística, Economia ou Ciências 

Contábeis. Ou seja, direito aos profissionais de outras áreas do conhecimento a 

atuarem no campo da docência, ampliando o espaço de concorrência para os 

licenciados ou bacharéis em matemática, como forma de suprir a carência de 

professores nesta área. 

Podemos observar que o maior número de vagas oferecidas pela Secretaria 

Estadual de Educação - PE, nos últimos concursos públicos (no período 1996-2008), 

foi destinado a professores de Matemática. Estes dados estão apresentados na 

tabela a seguir: 
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Tabela 8 – Vagas oferecidas em concursos públicos na Rede Estadual de Ensino - PE17 

 
DISCIPLINAS 1996 1997 2003 2006 2008.1 2008.2 TOTAL 

MATEMÁTICA 638 321 553 802 323 408 3045 

PORTUGUÊS 190 0 518 827 249 320 2104 

BIOLOGIA/CIÊNCIAS 343 91 330 587 236 463 2050 

HISTÓRIA 147 0 266 367 115 230 1125 

GEOGRAFIA 78 28 183 314 132 252 987 

QUÍMICA 71 27 80 192 117 183 670 

FÍSICA 78 37 70 192 21 186 584 

Fonte: Comissão de Processos Seletivos e Treinamento (COVEST-COPSET) / Instituto de 
Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico (IPAD) e Instituto de 
Apoio a Universidade de Pernambuco (IAUPE). 

 
Na Tabela 8, podemos observar que o número de vagas para professores de 

Matemática é sucedido, diretamente por Língua Portuguesa. É preciso lembrar que a 

carga horária destinada a essas disciplinas no Ensino Fundamental – anos finais e 

no Ensino Médio, são as disciplinas de maior carga horária - CH no currículo da rede 

estadual de ensino. 

 Para o ensino de Língua Portuguesa de 5ª a 8ª séries a CH é de 960 h/a, a 

mesma que a de Matemática, o que significa 6 h/a semanais. No Ensino Médio, a 

CH para Língua Portuguesa é de 600 h/a, o que equivale a 5 aulas semanais (do 1º 

ao 2º ano); a de Matemática é reduzida para 480 h/a, equivalente a quatro aulas 

semanais, o que indica que o maior déficit de professores apresenta-se em relação a 

professores de Matemática. 

 O que é mais grave nesta situação é que a quantidade de candidatos inscritos 

nos concursos públicos a preenchimento de vagas na disciplina Matemática para 

atuarem na rede estadual, embora tenha sido crescente, não chega a suprir a falta 

de professores nesta área; isto se dá pelo alto índice de reprovação destes 

candidatos. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 As seleções de 1996 e 1997 foram realizadas pela COVEST/COPSET, de 2003 e 2006 pelo IPAD e 
de 2008 pelo IAUPE. 
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Tabela 9 - Resultado de concursos públicos na disciplina Matemática 

 
Ano do 

concurso 
vagas inscritos classificados vagas sem 

preencher 
concorrência 

2008.1 323 4.353 34 289 13.4 

2006 802 3.503 657 145 3.8 

2003 553 3.022 538 15 5.5 

Total 1.678 10.878 1.229 449 7.5 

Fonte: Relatórios dos concursos do Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico e Científico (IPAD) e Instituto de Apoio a Universidade de Pernambuco (IAUPE). 

  

A partir da análise da tabela acima, constatamos que tem ocorrido um 

aumento de reprovações dos candidatos à Matemática inscritos nos concursos. De 

forma geral, pelo que observamos, cerca de 85% dos candidatos a uma vaga de 

professor efetivo na rede estadual de ensino na disciplina Matemática são 

reprovados nos processos seletivos. 

No caso particular da seleção de professores realizada no primeiro semestre 

do ano de 2008, os jornais locais destacaram diversas notícias, o que nos faz 

acreditar que socialmente estas têm repercussão nas representações sociais sobre 

a profissão docente em matemática. Como afirma Almeida (2005), “é a natureza do 

objeto de pesquisa que determina a escolha do documento” (p. 139). Desta forma, 

tomamos alguns trechos de reportagens do Jornal do Commércio18, para melhor 

compreensão de nosso tema:  

 
 
O resultado da primeira etapa do concurso para professor da rede estadual 
de ensino, divulgado ontem, revelou uma realidade preocupante, a precária 
qualidade da formação dos docentes (AZEVEDO, 2008). 

 
Decidimos, neste concurso, aumentar o ponto de corte porque queríamos 
qualificar melhor a seleção. Em vez de a nota ser 3,5 como foi em 2006, 
neste concurso passou para 6. Esperávamos suprir a necessidade da rede, 
mas não conseguimos, infelizmente o resultado foi este, observou o 
secretário estadual de educação (...) A situação mais grave é em matemática, 
que teve a maior quantidade de vagas abertas, 323 e o menor percentual de 
preenchimento (AZEVEDO, 2008). 

  

As afirmações acima trazem à tona o que as avaliações dos cursos de 

licenciatura em matemática pelo Ministério da Educação têm constatado na 

formação inicial dos professores de matemática em nosso Estado. Mas também 

                                                
18Reportagem exibida em AZEVEDO, Margarida. Concurso reprova professores. Jornal do 
Commercio. Cidades. Educação. Recife, 06/05/08. 
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suscita inquietações sobre a luta que apresentamos para a realização de concurso 

público para professor em Pernambuco constatando que, quando estes são 

realizados, não conseguem selecionar professores para a carreira efetiva de 

professor. Isto pode ser verificado quando se constata que algumas regiões do 

estado, como a Mata Sul, em um raio de 15 municípios, não apresentou nenhum 

candidato aprovado, bem como na região do Agreste – Caruaru, com 16 municípios 

circunscritos, entre outros que podem ser verificados no anexo 6 deste trabalho. 

 Ainda sobre o concurso realizado em 2008.1, através da colaboração da 

Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas (SDP/SEE), conseguimos 

observar que no universo dos 34 professores de matemática aprovados, apenas 26 

destes assumiram o cargo de professor e os demais ou pediram prorrogação de 

prazo ou não chegaram a comparecer na data prevista de convocação daquele 

Órgão. 

Outro fato interessante é que, dos 26 professores aprovados neste concurso 

e que assumiram o cargo de professor, 22 destes professores afirmaram já exercer a 

profissão professor de matemática.  

Esse panorama indica que a falta de professores de matemática no estado de 

Pernambuco tem ocorrido, em parte pela má qualidade da formação inicial dos 

professores, que traz por conseqüência a dificuldade de aprovação em concursos 

públicos, e, por outro lado, pela falta de interesse de ingresso nesta rede, uma vez 

que constatamos que nem todos os professores de matemática aprovados que são 

chamados a assumir o cargo, tomam posse no emprego. 

Ainda, ressaltamos que as provas dos concursos públicos oferecidos para os 

professores de matemática são campos férteis para pesquisa. Sem nos 

aprofundarmos nesta questão, apresentaremos algumas considerações, apenas 

sobre os saberes exigidos a que estes professores têm sido submetidos nos últimos 

anos, para o ingresso no quadro de professores efetivos da rede estadual de ensino 

de Pernambuco. 
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3.2.1.1 Os saberes exigidos ao ingresso na profissão docente 

 

 

 Os conteúdos de exames seletivos para professores de matemática, nos 

últimos concursos, em função da distribuição de saberes exigidos, estão 

apresentados na tabela abaixo: 

  
Tabela 10 – Número de questões em provas de concurso para professor de matemática  

 

anos 

Nº de questões 
em conhecimentos 

matemáticos 
específicos 

Nº de 
questões 
 em língua  
portuguesa 

Nº de questões 
em conhecimentos 

pedagógicos 

1996 25  10 15 

1997 25  10 15  

2003 30  10 10  

2006 40 10 0 

2008.1 40  10 30  

2008.2 40  10 10  

Fonte: editais de concursos públicos da SEE-PE  

 
Podemos observar o crescente número de questões dirigidas aos 

conhecimentos na área de matemática e variações no número de questões 

pedagógicas. 

Especificamente, os conteúdos matemáticos exigidos nos concursos públicos 

de 1996 e 1997 foram idênticos (anexo 7). Estes foram alterados em 2003, com a 

inserção de: Tópicos em matemática financeira – Probabilidade (de um evento, 

intersecção e união de eventos, condicional) e Estatística (médias aritmética, 

geométrica e harmônica, tabelas e gráficos). Os conteúdos matemáticos do 

concurso público realizado em 2006 foram semelhantes ao de 2003.  

Quanto ao concurso público de 2008, percebemos novas exigências no 

domínio de conteúdos matemáticos que passam a configurar-se com o corte de 

conteúdos, até então exigidos e com novas redistribuições neste campo. 

Dentro do tópico Funções ocorreu o corte de “funções injetoras, bijetoras e 

sobrejetoras”. Os tópicos de Matemática Discreta, como “Progressão Geométrica” e 

“Aritmética” passam a ser apresentados dentro da Álgebra, assim como 

“Combinatória” passa a ser abordada no bloco “Tratamento de dados”. As grandezas 

e medidas passam a configura-se na área de Geometria Métrica. As exigências em 



 75 

torno da Trigonometria passam a centrar-se nas “Funções Trigonométricas” e não 

nas “equações” e “identidades”. 

Tais alterações refletem o resultado de mudanças curriculares, ocorridas no 

Ensino Médio através de documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNs). 

Em relação aos conhecimentos pedagógicos (anexo 8), as mudanças 

ocorridas foram em maior número que os saberes matemáticos específicos, em 

nossa observação sobre os conteúdos propostos nos editais. 

Nos concursos públicos realizados em 1996 e 1997, exigia-se que o professor 

tivesse domínio de temas como “A função Social da Escola”, “Planejamento Escolar 

(classificações e componentes)” e sobre o Plano Decenal de Educação, denotando 

até então a herança das discussões dos anos 80, apresentadas no capítulo 2, deste 

trabalho. 

 Em 2003, o professor deveria atender as exigências para entrada na carreira, 

de conhecimentos sobre: a “LDB/96”, a “Gestão Democrática e o Projeto Político 

Pedagógico”, o “Ensino-aprendizagem no contexto do currículo por competências”, a 

“Metodologia de projetos” e a “Avaliação diagnóstica e formativa”, fruto das 

discussões e implantações pedagógicas dominantes nos anos 90, em nosso país e 

recorrentes nos dias atuais. 

 Os aspectos pedagógicos gerais na seleção de 2006 foram centrados, 

apenas, nos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo dado maior 

enfoque aos conteúdos pedagógicos específicos da Matemática. 

 Em 2008, ocorre a retomada das exigências sobre a “Função Social da 

Escola”, da LDB/96, da entrada do “Plano Nacional em Direitos Humanos”, da Lei nº 

10.639-2003: Historia e Cultura Afro-Brasileira e Africana, das “Novas Tecnologias”, 

das “Tendências pedagógicas contemporâneas”, da “Didática e da Organização do 

Ensino” e do Projeto Político Pedagógico voltado para a “qualidade social”, 

descendentes de discussões ocorridas em meados da década passada até nossos 

dias, que começam a tomar espaço nos saberes exigidos ao exercício da profissão 

docente, não só em Matemática, mas em todas as outras disciplinas. 

 Além das exigências de conhecimento pedagógico geral, os professores nas 

últimas seleções públicas têm sido solicitados, a partir de 2003 (idem 2006) a 

dominarem aspectos pedagógicos relacionados à sua área de atuação específica.  

 No caso de Matemática, em 2003-2006, os saberes exigidos foram: 
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Construção de competências e habilidades no ensino da Matemática, com destaque 

para o PCN – Ensino Médio – Matemática. Tais competências centram-se em 

relação a três grandes eixos: Investigação e Compreensão, Representação e 

Comunicação e Contextualização Sócio-Cultural. 

Na seleção de 2008, sob o tema MATEMÁTICA, SOCIEDADE E 

CURRÍCULO, foi exigido os saberes sobre: currículos de matemática e recentes 

movimentos de reforma, os objetivos da Matemática na Educação Básica, seleção e 

organização dos conteúdos para o Ensino Fundamental e Médio, tendências em 

Educação Matemática (resolução de problemas, modelagem, etnomatemática, 

história da matemática e mídias tecnológicas). 

 Percebemos que a maior inovação das últimas seleções públicas para 

professores de matemática, se deu pelo tópico de “Tendências em Educação 

Matemática”, demonstrando a consolidação de pesquisas realizadas nesta área, nas 

últimas décadas. 

  De forma geral, a tomada dos conteúdos apresentados pelas exigências do 

mercado de trabalho estatal para professores de matemática tem se mostrado, como 

vimos neste capítulo, um mecanismo excludente e altamente seletivo. Se em parte, 

este fato pode ser atribuído à formação do professor, Charlot (2006) chama a 

atenção sobre não ser tão fácil formar professores,  

 
e não é porque não sabemos formar que não é tão fácil, mas porque não 
sabemos o que é exatamente o professor, ou o que é exatamente o ofício do 
professor. Formar o professor sem termos uma definição precisa de seu 
trabalho é muito difícil (CHARLOT, 2006, p.89). 
 

 Pelo exposto, a busca de entendimento sobre o trabalho do professor 

pressupõe uma abordagem sobre sua formação e sua condição social enquanto 

portador de um diploma que o habilita para o exercício da docência, como aspirante 

à profissão docente e enquanto trabalhador empregado. Consideramos que “o 

professor como profissional da Educação Matemática não difere de outros 

profissionais, quando se trata de considerar a natureza de seu trabalho em sintonia 

com uma realidade de profundas transformações” (Moura, 1995, p.25). Ainda, 

segundo o autor: 
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As novas relações de trabalho, em que as competências para a adaptação às 
exigências de mercado são as qualidades mais relevantes do profissional de 
Educação Matemática. As questões que nos colocamos diante da mudança 
do perfil do trabalhador são as seguintes: em que medida isto afetará o 
ensino de Matemática; quais as exigências em relação à formação do 
professor; qual o perfil do profissional, cujo objeto é a Educação Matemática. 
Certamente não temos respostas para questões tão complexas, mas é 
seguro que deveremos procurar algumas respostas urgentemente (...) 
(MOURA, 1995, p. 18). 

 
Na próxima parte deste capítulo trazemos algumas considerações sobre o que tem 

sido discutido no campo da matemática sobre a atuação do professor como profissional, 

nesta área do saber, sem perder de vista a inserção deste professor dentro da 

complexidade do exercício da própria profissão docente. 

 

 

3.3 O exercício da profissão professor e os desafios para a docência em 

matemática 

 

 
Como afirma Nóvoa (1999), “temos a impressão que a imagem social e a 

condição econômica dos professores se encontram num estado de grande 

degradação, sentimento que é confirmado por certos discursos das organizações 

sindicais e mesmo das autoridades estatais” (p.29).  

 De forma geral a realidade da profissão professor no Brasil, entre outros 

fatores, apresenta uma grande disparidade de salários e jornadas de trabalho, que 

variam entre os Estados e os Municípios.  

 Dados divulgados pelo INEP (2008), com base na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), realizada no ano de 2006, apontaram que o estado 

de Pernambuco paga a menor remuneração média a seus professores, de todos os 

Estados analisados. A partir de uma comparação dos salários com a mesma carga 

horária (40h), os professores de Pernambuco recebiam apenas 24% da 

remuneração dos professores do Distrito Federal, correspondente a maior 

remuneração média observada, com R$ 3.371,00. 

 O referido diagnóstico também apontou que em outros estados brasileiros 

ainda que os professores tenham uma CH menor, pagavam maiores salários aos 

professores que em Pernambuco. O que indica que o professor de nosso Estado 

ganha menos e trabalha mais em relação a vários estados do Brasil. 

 Em nossos dias, o Piso Salarial Nacional para os professores previsto na 
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Constituição de 1988 em seu Artigo 206, portanto, após vinte anos da promulgação 

de nossa Lei Magna, sem muito avanço na remuneração dos professores, foi 

aprovado e implantado no estado de Pernambuco, em principio na rede estadual de 

ensino. O referido Piso, na interpretação da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE)19 em relação a nosso estado indica que, 

levando em conta não o vencimento inicial, mas o salário integral do professor, que 

inclui vantagens pessoais, que os ganhos, ao invés de serem acrescidos como 

valores extras, foram incorporados ao vencimento básico, o que extinguiu outros 

ganhos da carreira docente. 

 Neste contexto, destacamos as considerações de Fainguelernt (1995) sobre 

“a crise na profissão de professor, em particular do professor de matemática”. Para a 

autora, como sinais da crise, nós teríamos: 

 
Desrespeito pela profissão de professor: qualquer profissional que tenha uma 
graduação universitária julga estar habilitado a lecionar e acha a oportunidade 
de trabalho no magistério exatamente pelo abandono em que ele se encontra; 
o magistério é procurado por pessoas que não encontram trabalho dentro de 
sua formação universitária específica; o magistério é procurado por pessoas 
que não encontram uma boa opção na escolha de uma profissão. 
(FAINGUELERNT, 1995, p. 35). 

  
Em contraponto a esta situação, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação de Pernambuco – SINTEPE houve paralisações em todos os anos no 

período de 1990 a 2007, na rede estadual de ensino. 

 Sendo a última greve (2007), com 52 dias de paralisação, a maior de todas já 

realizadas pela categoria docente, mais longa que a de 1992, com 46 dias e a do 

ano de 2002 com 34 dias de paralisação. 

As greves dos professores desta rede, além das reivindicações por melhores 

salários e benefícios, têm denunciado outras questões referentes às condições de 

trabalho. 

Em pesquisa realizada com 497 professores da rede estadual de nosso 

estado, divulgada no ano de 2006, sobre “A saúde do trabalhador”, promovida pelo 

SINTEPE, verificou-se que 78,59% dos pesquisados acreditam que o seu trabalho 

influi no seu estado de saúde, atribuindo as principais causas a: poluição, mofo, pó 

de giz, sala superlotada, excesso de trabalho, baixos salários, falta de material 

                                                
19 Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Jornal da Ciência. Divulgado em 09 de 
Março de 2009. Disponível em www.jornaldaciencia.org.br. 
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didático, falta de professores e administrativos, e indisciplina, trazendo como 

conseqüências “estresse, desânimo e alergia”. Segundo Lapo e Bueno (2003): 

 
Quando, por quaisquer razões, o professor não quer ou não pode fazer uso 
dos abandonos temporários ou da remoção, ou, mesmo quando faz uso 
desses abandonos e os conflitos não são eliminados, sua frustração e 
insatisfação com o trabalho aumentam ainda mais. Nessa situação, se o 
professor não pode abandonar definitivamente o trabalho, as tensões a que 
ficará exposto serão intensas. Esse estado de tensão, se levado ao extremo, 
leva os professores a manifestarem um tal esgotamento de suas energias 
que eles não conseguem, de fato, continuar trabalhando. Não podendo deixar 
o trabalho, recorrerão a outro mecanismo de evasão, aqui denominado 
acomodação (LAPO e BUENO, 2003). 

  
Um estado de estresse acentuado dos professores, que vem sendo 

observado em vários países e que, por isso, tem sido objeto de estudo nos últimos 

anos, tem sido denominado como síndrome do burnout. Trata-se de um tipo especial 

de estresse ocupacional que se caracteriza por profundo sentimento de frustração e 

exaustão em relação ao trabalho desempenhado (...), “o burnout se instala muitas 

vezes a partir de expectativas elevadas e não realizadas” (Lipp, 2002, pp. 64-65). 

De forma específica, o afastamento definitivo de professores na rede estadual 

de ensino, nos últimos cinco anos tem ocorrido da seguinte forma:  

 
Tabela 11 – Afastamento de professores na Rede Estadual de Ensino – PE 

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 total 

APOSENTADOS 916 892 850 774 870 934 5.236 

FALECIDOS 32 27 13 16 34   122 

EXONERADOS 46 81 54 175 203 344 903 

DEMITIDOS 9 16         25 

TOTAL 1.003 1.016 917 965 1.107 1.278 6.286 

Fonte: Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas, SEE-PE, fev, 2009. 

 
Através da Tabela 11, percebemos que a partir de 2005 houve um número 

crescente de pedidos de exonerações, ou seja, do afastamento espontâneo do 

professor do exercício de suas funções. Infelizmente, não conseguimos obter dados 

específicos sobre os motivos que levaram à ocorrência das exonerações na rede 

estadual, nem quanto dos professores afastados seria de matemática. 

 Destacamos que em pesquisa realizada em São Paulo por Lapo e Bueno 

(2003) sobre “Professores, desencanto com a profissão e abandono do magistério”, 

as análises evidenciaram que os baixos salários, as precárias situações de estrutura 
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física, material e humana, a insatisfação no trabalho e o desprestígio profissional, 

desencadeiam um processo que acontece lentamente, por meio de uma série de 

mecanismos pessoais e institucionais de que os docentes fazem uso, até que ocorra 

o abandono definitivo. Segundo Lapo e Bueno (2003):  

 
O abandono, neste caso, não significa apenas simples renúncia ou 
desistência de algo, mas o desfecho de um processo para o qual concorrem 
insatisfações, fadigas, descuidos e desprezos com o objeto abandonado. 
Significa o cancelamento das obrigações assumidas com a instituição 
escolar, quando o professor pede exoneração do cargo ou, de maneira mais 
abrangente, o cancelamento das obrigações profissionais, quando deixa de 
ser professor. Esse cancelamento, visto como a ruptura total dos vínculos 
necessários ao desempenho do trabalho, pode ser decorrente da ausência 
parcial e/ou do enfraquecimento anterior desses vínculos (LAPO e BUENO, 
2003). 
 

Pesquisa sobre “O desafio de ser professor de matemática hoje no Brasil”, 

realizada por Freitas et al (2005) com professores de matemática do estado de São 

Paulo, apontou “que ser professor no Brasil, desde a metade do século XX, não tem 

sido tarefa fácil” (p. 92). 

Para Freitas et al (2005), o professor de matemática: 

 
Além de lidar com a indisciplina e o desinteresse dos alunos, a esse professor 
cabe ainda a tarefa de romper com o estigma de a matemática ser uma 
disciplina difícil e privilégio de poucos: “Ser professor hoje é muito difícil, seja 
qual for a área, e de matemática é pior ainda, pois ela já vem rotulada pela 
criança como uma matéria difícil” (Docente P7), ou ainda: “O grande desafio 
hoje é tirar o estigma de que a matemática é o grande carrasco da escola e 
conseguir trazê-la, o mais próximo possível, para o dia -a- dia (FREITAS et al, 
2005, pp. 99-100). 

 
Entre os resultados da pesquisa de Freitas et al (2005) destaca-se o desafio 

de ser professor de matemática hoje, devido o quanto os professores “carregam 

para si a culpa dos fracassos dos alunos, da escola e da educação como um todo” 

(p. 101).  

Neste sentido, Esteve (1999) afirma: “Se tudo corre bem, os pais pensam que 

os filhos são bons estudantes. Se as coisas correm mal, pensam que os professores 

são maus profissionais” (p.105).  

Para o autor, a modificação do apoio da sociedade ao sistema educativo fez 

grande parte de alguns meios de comunicação e também alguns governantes 

chegarem a conclusão simplista e linear de que os professores, como responsáveis 

diretos do sistema de ensino, são também os responsáveis diretos de todas as 

lacunas, fracassos, imperfeições e males que nele existem (Esteve, 1999, p. 104). 
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 Diante do exposto, é importante considerarmos que “o professor não é um 

mero técnico nem um simples transmissor de conhecimento, mas um profissional 

que tem de ser capaz de identificar os problemas que surgem na sua atividade, 

procurando construir soluções adequadas” (Ponte, 2002, p.4). Tal afirmação é 

inserida em torno de discussões nos últimos anos sobre o “desenvolvimento 

profissional docente”, que passaremos a discorrer em seguida. 

  

 

3.4 Desenvolvimento profissional para o professor de matemática: uma 

solução? 

 

 

 Trabalhar na perspectiva do desenvolvimento profissional é ver o professor 

com potencialidades próprias, como um profissional autônomo e responsável pela 

construção de seus saberes. (Paiva, 2002, p.98). A noção de desenvolvimento 

profissional vai além da noção de formação. Para Ponte (1994):   

 
na formação o movimento é  essencialmente, de fora para dentro, cabendo 
ao professor assimilar os conhecimentos e a informação que lhe são 
transmitidos, enquanto que no desenvolvimento profissional, temos um 
movimento de dentro para fora, cabendo ao professores decisões 
fundamentais relativamente às questões que querem considerar, aos projetos 
que quer empreender e ao modo como os quer executar (PONTE, 1994, p.2). 
 

 Neste sentido, o desenvolvimento profissional se mostra em contrapartida à 

ideia tradicional de formação.  É preciso conceber o desenvolvimento profissional do 

professor vinculado à sua participação em múltiplas formas e processos que não 

sejam apenas frequentar cursos, mas que busquem integrar teoria e prática, que 

possibilitem aos professores a ampliação de seus saberes profissionais a partir do 

que já sabem e vem desenvolvendo. De acordo com Moura (1995), nesta 

perspectiva  

 
a  sociedade necessita de um profissional que possibilite a aprendizagem de 
conhecimentos matemáticos necessários à formação do homem que sejam 
adequados a mudanças crescentes nos meios de produção e nas relações de 
trabalho: o profissional da Educação Matemática (MOURA, 1995, p. 18). 

   
Segundo o autor, a busca de identificação do profissional de Educação 

Matemática nos permite caracterizá-lo como um educador que se utiliza da 
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Matemática como instrumento formador (idem, ibidem). De forma que este é seu 

objeto de trabalho que o “diferencia de outros profissionais e estabelece normas de 

sua atividade com base na dimensão cultural em que se insere. A atividade de 

ensino é a medida, é a referência concreta para o professor que tem como profissão 

educar em Matemática” (idem, p.25). 

 Para Garcia (1999): 

 
Mais do que aos termos aperfeiçoamento, reciclagem, formação em serviço, 
formação permanente, convém prestar atenção especial ao conceito de 
desenvolvimento profissional dos professores, por ser aquele que melhor se 
adapta à concepção actual do professor como profissional do ensino. A noção 
de desenvolvimento tem uma conotação de evolução e de continuidade que 
nos parece superar a tradicional justaposição entre formação inicial e 
aperfeiçoamento dos professores (GARCIA, 1992, p.55). 
 

 O desenvolvimento profissional é constituído por um eixo formativo na dupla 

perspectiva “do professor individual e do coletivo docente” que incide sobre a 

importância de se configurar uma profissionalidade docente, na “emergência de uma 

cultura profissional no seio do professorado e de uma cultura organizacional no seio 

das escolas” (Nóvoa, 1992, p. 24).  

 À parte, sobre o universo da cultura profissional em matemática, Ponte (1994) 

chama a atenção para o papel da didática no desenvolvimento profissional, que 

“constitui o enquadramento teórico fundamental em que se situam os quadros de 

referência e ação do professor” (p.9). 

Neste caso, o contributo do saber didático para o desenvolvimento profissional 

implica “a valorização da reflexão sobre o que é fazer Matemática, o que constitui o 

seu processo de criação e aplicação, a sua relação com a realidade extra-

matemática” (idem, p.9). Levando em consideração que “um professor é 

simultaneamente um educador, um matemático e um funcionário público, sendo por 

vezes esta última a sua característica mais marcante” (idem, p.11). 

 Segundo Romanowski (2006, p.37) “a reorganização do trabalho passou a 

exigir dos trabalhadores melhor desempenho com utilização do conhecimento que 

vai além do fazer, inclui também a criação, a decisão”. O que implica que os 

professores têm sido mais cobrados na promoção de mais aprendizagem em menor 

tempo, com menor custo. Este fato, para Ponte (1994):  
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requer a mobilização de um saber e pressupõe a adoção de um quadro de 
valores profissionais que, muitas vezes, nem sequer são reconhecidos como 
importantes pelos próprios professores. A valorização do professor como 
profissional passa assim pelo estudo do conhecimento que informa a sua 
ação prática e da forma como este conhecimento se desenvolve ao longo da 
sua carreira, estudo que é necessário fazer tendo em conta a disciplina que 
ele ensina e as condições concretas em que é chamado a intervir nas escolas 
de hoje (PONTE, 1994, p. 2). 

 
 Para o autor a didática constitui uma área integradora transversal, articulando 

contributos da psicologia, da sociologia, da epistemologia, do pensamento 

educacional, etc., mobilizando-os para a reflexão sobre a prática pedagógica do 

próprio professor (idem, p.9).   

 Acreditamos que todos os elementos apresentados até aqui são passíveis de 

concordância ou discordância, como tudo que circula no senso comum e nas 

práticas sociais, e não distante nas práticas escolares. Portanto, podem ser 

discutidos dentro de um sistema de interpretação da realidade regido pelas relações 

dos indivíduos em seu meio físico e social.  

 Desta forma, consideramos pertinente a utilização da teoria das 

Representações Sociais aplicada ao estudo do nosso tema, considerando que a 

representação é um guia para a ação, ela orienta as ações e as relações sociais 

“como um sistema de pré-decodificação da realidade, pois determina um conjunto de 

antecipações e de anseios” (Silva, 2004, p. 41).  

 No próximo capítulo, apresentaremos os fundamentos teóricos da teoria das 

Representações Sociais que permeia nossa tentativa de desvencilhar os ditos e os 

não ditos sobre a profissão professor e a profissão professor de matemática, a partir 

da voz dos estudantes que pretendem ser professores e de professores que atuam 

nesta profissão. 
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CAPÍTULO 4 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. 
 

(Alberto Caeiro)  

 

 

4.1 A abordagem processual de Moscovici 

 

 

A teoria das representações sociais foi desenvolvida por Sérge Moscovici, a 

partir da obra La Psycanalyse: son image et son public (1961). O estudo de 

Moscovici sobre as representações do público em geral e de psicanalistas sobre a 

Psicanálise, afirma que a absorção da ciência pelo senso comum, não vulgariza o 

saber científico, mas o redefine a partir de outros critérios, de outros contextos de 

interpretação do real. 

Moscovici apoia-se nos trabalhos de Durkheim, opondo-se à escolha de 

Comte por Allport como fundador da Psicologia Social. Esta escolha teórica 

repercute nos caminhos da Psicologia Social a partir de uma perspectiva mais 

psicológica e positivista tomada por Allport, um dos principais difusores da Psicologia 

Social na América do Norte, em oposição a uma perspectiva mais sociológica de 

origem européia, defendida por Moscovici. Para Farr (1995): 

 
Dentre os mais importantes sociólogos, Durkheim foi o que mais abertamente 
se mostrou hostil à psicologia do indivíduo. A distinção aguda de Durkheim 
entre sociologia (o estudo das representações coletivas) e psicologia (o 
estudo das representações individuais) fez com que se tornasse praticamente 
inevitável que, quando Moscovici propôs que se estudassem as 
representações sociais, esse novo campo fosse classificado como uma forma 
sociológica e não psicológica, de PSICOLOGIA SOCIAL (FARR, 1995, p.36). 
 

Um dos pressupostos fundamentais da teoria de Durkheim tomado por 

Moscovici é a noção de representação coletiva, mas também contestada. Em 

Durkheim (1978): As Representações Coletivas traduzem a maneira como o grupo 

se pensa nas suas relações com os objetos que o afetam. Para compreender como 

a sociedade se representa a si própria e ao mundo que a rodeia, precisamos 
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considerar a natureza da sociedade e não dos indivíduos (p.79). 

 Há uma clara continuidade entre o estudo das representações coletivas de 

Durkheim e o estudo mais moderno, de Moscovici sobre representações sociais. 

Para Farr (1995): “Moscovici afirma que a noção de representação coletiva de 

Durkheim descreve, ou identifica, uma categoria coletiva que pode ser explicada a 

um nível inferior, isto é, em nível da PSICOLOGIA SOCIAL” (p.44). 

Moscovici estabelece “um modelo capaz de dar conta dos mecanismos 

psicológicos e sociais que atuam na produção das representações, bem como de 

suas operações e funções, enfatizando sua função simbólica, e seu poder de 

construção do real” (Mazzotti, 2000).  

A teoria de Durkheim sobre as representações coletivas baseia-se na 

dicotomia entre o indivíduo e o social, enquanto na teoria de Moscovici existe uma 

relação dialética entre o individual e o social. 

Para Mazzotti (2000): O que Moscovici procura enfatizar é que as 

representações sociais não são apenas “opiniões sobre” ou “imagens de”, mas 

teorias coletivas sobre o real, sistemas que têm uma lógica e uma linguagem 

particulares, uma estrutura de implicações baseada em valores e conceitos que 

“determinam o campo das comunicações possíveis, dos valores e das ideiass 

compartilhadas pelos grupos e regem, subseqüentemente, as condutas desejáveis 

ou admitidas” (Moscovici, 1978, p.51). Segundo Maia (2001):  

 
Reconhecendo o homem como agente do seu próprio conhecimento do 
mundo, diversos modelos psicológicos têm levado em consideração a 
importância da imagem que o homem se faz de si mesmo e de seu meio, na 
determinação da maneira de se conduzir ou de explicar as experiências 
vividas ou pensadas (...). A noção de representação social vai levar em 
consideração, ao mesmo tempo, a atividade do sujeito sobre o mundo e, 
reciprocamente, da ação do meio, empírico e social, sobre o indivíduo. O 
produto dessa interação é um conhecimento particular que corresponde ao 
que Moscovici chamou de representação social (MAIA, 2001, p. 84-85). 
 

A teoria das representações sociais relaciona processos cognitivos e práticas 

sociais, sendo preciso compreender as percepções, atribuições de significados, 

atitudes e expectativas que são geradas e validadas pelos sujeitos no senso comum. 

Falar em representações sociais é remeter-se ao conhecimento produzido no 

senso comum. “Porém, não a todo e qualquer conhecimento, mas a uma forma de 

conhecimento compartilhado, articulado, que se constitui em uma teoria leiga a 

respeito de determinados objetos sociais” (Santos, 2005, p.21). Senão correríamos o 

risco de achar que tudo é representação social.  
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Para Sá (1998, p. 45) a geração de representação social deve ser a partir da 

“relevância cultural” ou da “espessura social” do objeto, isto implica, que um grupo 

pode ter a representação social de um objeto, enquanto, outro se caracterize na 

disposição de opiniões ou imagens, sem que isso se caracterize como uma 

representação social.  

Falar em representações sociais é referir-se a um modelo teórico, um 

conhecimento científico que visa compreender e explicar a construção desse 

conhecimento leigo, dessa teoria do senso comum. 

Para Cruz (2006), Moscovici apresentou a criação coletiva do senso comum, 

como uma tentativa de explicação sobre a realidade. “Este conhecimento da prática 

vivida é analisado, não como um saber de segunda categoria, mas visto em sua 

importância por organizar os conceitos dispersos no cotidiano e lhes imprimir um 

sentido” (p.101).  

O conhecimento do senso comum não se contrapõe ao conhecimento 

científico, a teoria das representações sociais é uma proposta científica de estudar o 

senso comum, permitindo a explicação de determinadas práticas. 

Segundo Maia (2000), o estabelecimento de uma teoria do senso comum 

”aponta a interdependência existente entre o conhecimento científico e 

conhecimento popular”. Para Moscovici, 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. 

 

 

4.2 Os processos de objetivação e ancoragem 

 

 

Moscovici (1978) descreve dois processos sociocognitivos, dialeticamente 

relacionados, que atuam na formação das representações sociais: a objetivação e a 

ancoragem. Mazzotti (2000) aponta a análise da gênese das representações como o 

que constitui a contribuição mais original da teoria proposta por o autor. 

Segundo Moscovici (2003, p.71) apud Santos (2005, p. 31), “a objetivação 

une a ideia de não-familiaridade com a de realidade, torna-se a verdadeira essência 

da realidade. Percebida primeiramente como um universo puramente intelectual e 

remoto, a objetivação aparece, então diante de nossos olhos, física e acessível”. 
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 O processo de objetivação é o processo através do qual o que era 

desconhecido torna-se familiar. 

Para Mazzotti (2000) “a objetivação consiste na transformação de um 

conceito ou de uma ideia em algo concreto”. Nesses processos, 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), de 

modo a proporcionar uma imagem coerente e facilmente exprimível do objeto da 

representação.  

Trata-se de privilegiar certas informações em detrimento de outras, 

simplificando-as e dissociando-as de seu contexto original de produção, certas 

informações assumem um papel mais importante que outras ou diferentes daquelas 

que tinham em sua estrutura original. 

A objetivação consiste em três movimentos, apresentados por Santos (2005): 

 
1 A Seleção e a Descontextualização: Considerando a dispersão de 

informações dos objetos sociais, apenas alguns elementos são retidos, 
retirados do contexto no qual surgiram em função de significados já 
existentes (...) 

2 A Formação de um Núcleo Figurativo: é a construção de um modelo 
figurativo, um núcleo imaginante a partir da transformação do conceito. 

3 A Naturalização dos elementos: os elementos que foram construídos 
socialmente passam a ser identificados como elementos da realidade do 
objeto (SANTOS, 2005, p.32). 

 
O resultado dessa organização gira em torno do núcleo ou esquema 

figurativo, uma construção estilizada do objeto que, absorvendo o excesso de 

significações, sintetiza, concretiza e coordena os elementos da representação, os 

quais, partilhados e confirmados através da conversação, se tornam o próprio real 

para aqueles que as constroem (Mazzotti, 2000).  

 A objetivação ocorre como o que dá forma concreta à representação, ou seja, 

transforma a representação em uma imagem real ou esquemas figurativos, fazendo 

um recorte de opiniões, atitudes e pré-julgamentos individuais e moldando-os ao 

crivo do social. Até certo ponto, a função social da objetivação é, justamente, facilitar 

a comunicação dissociando um determinado conceito ou enunciado da concepção 

científica ou ideológica, e atribuindo a este um significado do senso-comum (Cruz, 

2006, p. 116). 

O processo de ancoragem, para Moscovici (1984) apud Mazzotti (2000) “ diz 
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respeito ao “enraizamento social da representação”, à integração cognitiva do objeto 

representado no sistema de pensamento pré-existente e as transformações 

decorrentes destes.” Não se trata mais, como na objetivação, da construção formal 

de um conhecimento, mas de sua inserção orgânica em um repertório de crenças já 

constituído” (Mazzotti, 2000, p. 60). 

 A ancoragem caracteriza-se pela construção do sentido da representação 

através da instrumentalização do saber ao sistema cognitivo. No processo de 

ancoragem ocorre a apropriação do que é novo ou desconhecido, com a 

interpretação do real pelo sujeito. Para Moscovici, tanto o novo modifica o antigo, 

quanto o antigo traz fissuras ao novo (Cruz, 2006, p. 117). 

Para Santos (2005, p.32), a ancoragem – caracteriza-se pela inserção do 

objeto num sistema de pensamentos preexistentes, estabelecendo uma rede de 

significações em torno do mesmo. É um processo que transforma algo desconhecido 

e perturbador em algo conhecido, através da comparação com categorias já 

conhecidas. A ancoragem implica em: 

 
1 Atribuição de sentido – o enraizamento de uma representação inscreve-

se numa rede de significados articulados e hierarquizados a partir de 
conhecimentos e valores preexistentes na cultura. 

2 Instrumentalização do saber – possibilita um valor funcional à 
representação, na medida em que se torna uma teoria de referência, 
possibilitando a tradução e compreensão do mundo social. 

3 Enraizamento no sistema de pensamento – as novas representações se 
inscrevem num sistema de representações preexistentes, desta forma o 
novo torna-se familiar ao mesmo tempo em que transforma o 
conhecimento anterior. Assim, o sistema de pensamento preexistente 
ainda predomina e serve como referência para os mecanismos de 
classificação, comparação e de categorização do novo objeto (SANTOS, 
2005, p.33). 

 
 A ancoragem alude a incorporação ou assimilação de novos elementos de um 

objeto aos indivíduos que lhes são disponíveis na memória através de um sistema 

de categorias familiares e funcionais ou a um sistema de valores que lhe é próprio, 

denominando-o e classificando-o em função dos laços que esse objeto mantém com 

sua inserção social. Assim, um novo objeto é ancorado quando ele passa a fazer 

parte de um sistema de categorias já existentes, mediante alguns ajustes.   

 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 e 

instrumentaliza a conduta; e (c) como se dá sua integração em um sistema de 
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recepção, influenciando e sendo influenciada pelos elementos que aí encontram 

(Jodelet, 1990 apud Mazzotti, 2000). 

 A objetivação e a ancoragem explicam a interdependência entre a atividade 

cognitiva e suas condições sociais de exercício.  

Moscovici (1978, p.174) apud Dotta (2006, p. 23) refere-se, de forma 

sintetizada, aos dois processos de formação das representações sociais: a 

objetivação transfere a ciência para o domínio do ser, mostra como os elementos 

representados de uma ciência se integram a uma realidade social e a ancoragem a 

delimita ao domínio do fazer. A fim de contornar o interdito da comunicação, a 

ancoragem permite compreender o modo como os elementos contribuem para 

modelar as relações sociais e como as exprimem. 

 

 

4.3 A abordagem estrutural de Abric 

 

 

As proposições originais de Moscovici têm sido desdobradas em três 

correntes, que têm sido colocadas como complementares à Teoria das 

Representações Sociais - RS: a de Denise Jodelet, mais fiel à teoria original das RS, 

a de Doise com uma perspectiva mais sociológica e a de Abric que enfatiza uma 

dimensão cognitivo-estrutural das representações. No entanto, “não se trata por 

certo; de abordagens incompatíveis entre si, na medida em que provêm todas de 

uma mesma matriz básica e de modo algum a desautorizam” (Sá, 1998, p.65).  

 Segundo Sá (1998) das correntes complementares à Teoria das 

Representações Sociais que já apresentamos, a de Abric foi a única que se chegou 

a se formalizar como uma teoria, a chamada teoria do núcleo central: 

 
Ela se ocupa mais especificamente do conteúdo cognitivo das 
representações, mas concebendo-o como um conjunto organizado ou 
estruturado, não como uma simples coleção de ideias e valores. A proposição 
de que o conteúdo da representação se organiza em um sistema central e um 
sistema periférico, com características e funções distintas, é certamente a sua 
principal contribuição (SÁ, 1998, pp.76-77). 

 
 A abordagem estrutural - a Teoria do Núcleo Central foi proposta em 1976, na 

forma de uma hipótese explicativa da organização interna das representações 

sociais, proposta por Jean Claude Abric e coletivamente desenvolvida pelo chamado 
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“Grupo do Midi”, composto por pesquisadores do sul da França. Para Maia (1999), o 

modelo estrutural é, na realidade, um prolongamento do modelo processual, 

proposto por Moscovici. Não há dúvida que ele vem contribuir, de maneira 

fundamental, para a compreensão do processo pelo qual se forma, e, sobretudo, por 

serem essas representações modificadas, uma dimensão pouco explorada por 

Moscovici. 

 Segundo Abric (1994) apud Almeida (2005, p.132): “A organização de uma 

representação apresenta uma modalidade particular, específica: não apenas os 

elementos da representação são hierarquizados, mas ainda, toda representação é 

organizada em torno de um núcleo central, constituído de um ou de alguns 

elementos que dão à representação sua significação”. 

Para Almeida (2005, p.132) a ideia essencial desta teoria é que toda 

representação é organizada em torno de um núcleo, entendido como o elemento 

fundante, porque determina sua significação e organização interna. O núcleo central 

seria composto de um ou mais elementos, mais estáveis, coerentes, consensuais, e 

historicamente definidos, “cuja ausência destruiria a representação ou lhe daria uma 

significação completamente diferente” (Abric, 1994 b, p.73). 

Mazzotti (2000) aponta que o núcleo central determina ao mesmo tempo a 

significação e a organização interna das representações sociais, enquanto, os 

elementos periféricos, constituem a parte operatória da representação, 

desempenhando um papel essencial no funcionamento e dinâmica das 

representações. 

 A representação recebe uma normatização através do sistema central, 

enquanto o sistema periférico relaciona-a a sua funcionalidade. “O sistema periférico 

ancora a representação na realidade sócio-histórica do momento, fazendo a 

adaptação do objeto ao contexto e protegendo o núcleo central de transformações” 

(CRUZ, 2006, p. 125).  

 Ocorre o duplo sistema, “central” numa abordagem mais social do contexto e   

“periférico” com características mais individuais de inserção dos indivíduos em seu 

meio. Segundo Maia (1999), são três as funções dos elementos periféricos: 
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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 (MAIA, 1999, p.14). 
 

Mazzotti (2000) apresenta características do núcleo central e do sistema 

periférico das representações sociais, distinguindo-as entre si. Para a autora: o 

núcleo central está ligado à memória coletiva e a história do grupo, enquanto o 

sistema periférico permite a integração das experiências e histórias individuais.O 

núcleo central é consensual, define a homogeneidade do grupo, é estável, coerente 

e rígido, resiste à mudança e é pouco sensível ao contexto imediato, enquanto o 

sistema periférico suporta a heterogeneidade do grupo, é flexível, suporta 

contradições, se transforma e é sensível ao contexto imediato (p.61). 

A teoria do núcleo central tem como hipótese geral para seu estudo 

experimental das RS, que toda representação se organiza em torno de um núcleo 

central (elemento fundamental da representação), que, por ser estruturante da 

representação, tem função geradora (cria ou transforma a significação dos outros 

elementos da representação) e organizadora (determina a natureza dos vínculos 

que unem entre si os demais elementos da representação).  

O núcleo central é um subconjunto da representação cuja ausência 

desestruturaria ou daria uma significação radicalmente diferente à representação em 

seu conjunto. Por outro lado, é o elemento mais estável da representação, o que 

mais resiste à mudança. Uma representação é suscetível de evoluir e de se 

transformar superficialmente por uma mudança no sentido ou da natureza de seus 

elementos periféricos. Mas ele só muda de significação quando o próprio núcleo 

central é posto em questão. 

Entre as características distintas entre o núcleo central e o sistema periférico, 

destacamos as funções de cada um desses elementos. O núcleo central gera a 

significação da representação e determina sua organização, enquanto o sistema 

periférico permite a adaptação à realidade concreta e a diferenciação de conteúdo, 

protegendo o sistema central (Mazzotti, 2000, p.65). 

Pelo exposto, observar os elementos do núcleo central e os elementos 
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periféricos é um requisito para compreender a organização das representações 

sociais, assim como o conteúdo, o significado em termos de campo semântico, como 

se organizam e em que elas se diferenciam em função de algumas características 

dos sujeitos. 

Ao pretendermos identificar as representações sociais dos estudantes de 

licenciatura e dos professores em exercício docente na disciplina matemática sobre 

a “profissão professor”, buscamos ampliar a compreensão de fatos que têm 

permeado a docência em matemática, através do dizer/falar dos educandos e 

educadores, mediante o que circula no senso comum, considerando que a marca 

social das representações sociais expressa-se “nos contextos em que elas 

emergem, nas comunicações pelas quais circulam”, na interação dos sujeitos com o 

mundo e com os outros (Jodelet, 1985, p.361 apud Weber, 1996, p. 44). 

 

 

4.4 Representações sociais sobre a profissão docente e o professor de 

matemática 

 

 

 A Educação tem sido um campo em que é possível encontrar um número 

significativo de trabalhos que fazem uso das representações sociais. 

 Em relação à Matemática tem ocorrido uma ampliação de pesquisas na área 

com o uso das representações sociais para compreensão de aspectos que envolvem 

a pertença social dos indivíduos com as implicações afetivas e normativas, as 

interiorizações de experiências, práticas, condutas e pensamentos, que são 

socialmente transmitidos pela comunicação social.  Madeira (2000) em pesquisa 

sobre a Representação Social de professores sobre a própria profissão: à busca de 

sentidos, chama a atenção sobre: 

 
A conotação de provisoriedade que vai sendo atribuída ao próprio 
engajamento na profissão, mesmo para aqueles que afirmam dela gostar. Isto 
se faz em estilo indireto, com frases inconclusas, aproximando ideiass sem 
explicitar conexões, ou construindo a mudança de atividade projetada, como 
uma fantasia. Cumpre destacar que a provisoriedade associa-se a alguma 
ordem de insatisfação: querer deixar a profissão decorre de um ou mais 
aspectos considerados insatisfatórios. Mesmo quando reiteradas vezes 
afirmam a satisfação que têm com a profissão, aos poucos vão irrompendo 
questionamentos diversos, que não conseguem ser reduzidos (MADEIRA, 
2000, p.7). 
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 Dotta (2006) em pesquisa sobre Representações Sociais do ser professor 

exemplifica algumas condições de satisfação e insatisfação da profissão docente a 

partir da categoria entre o saber e o fazer docente: 

 
A satisfação está em ver o aluno aprender, no relacionamento com o aluno, 
no aprender (o professor se transformando), e as dificuldades são definidas 
pelos baixos salários, condições de trabalho nem sempre adequadas, 
indisciplina dos alunos. Já na categoria das relações que o professor 
estabelece com o ser e o sentir, está a satisfação de ver o aluno modificado; 
nesse caso, a satisfação já ultrapassa o período de relação direta com o 
aluno na escola, pois é ver o aluno pai ou mãe de família, advogado, dentista, 
professor. A insatisfação está na falta de reconhecimento, de valorização 
social do professor, que gera um sentimento de frustração (DOTTA, 2005, 
p.64) 

 
 Dotta (2006) aponta que sobre os baixos salários e condições de trabalho 

ruins prevalece uma reclamação sobre a perda da imagem do professor que 

sociedade (p.64). Concordamos que existe uma rede de relações formais e 

informais sobre o exercício de uma profissão, objetivando sua atuação. Como afirma 

Weber (1991) “uma profissão desenvolve uma cultura própria, materializada em 

normas e valores, e delimita uma carreira” (p.38). 

Weber (1996) em pesquisa realizada com professores de três gerações, de 

escolas públicas e particulares, utilizando a teoria das representações sociais, 

constata que a discriminação em relação ao docente, tendo em vista a deterioração 

de sua posição social, aponta duas perspectivas principais: “a do envolvimento 

pessoal, desencadeando relações emocionais de rejeição ou de reconhecimento, 

organizado pelo nível afetivo, e a de um certo distanciamento marcado pela reflexão 

crítica” (WEBER, 1996,p.79). Para a autora seja ressentindo ou entendendo a 

discriminação, os professores, de maneira geral, introduzem no seu discurso 

aspectos referentes à própria história da educação em nosso país. 

 Em pesquisa com os alunos ingressos em cursos de licenciatura em 

matemática, as representações sociais encontradas por Cruz (2006) sobre o 

professor de matemática apontam estes como: 

 
Profissionais que sofrem a desvalorização social e que foi vista através das 
palavras: humilhado, discriminado, à margem, desacreditado, desprezado, 
esquecido, sofredor, rejeitado, rotulado, preconceito. A este respeito, os 
futuros professores de matemática já se reconhecem em um lugar de 
negatividade e falta de empoderamento, o que nos traz uma preocupação 
quanto à fragilidade desses novos profissionais da área, e que pode resultar 
em mais prepotência, ou distanciamento dos alunos como mecanismo de 
auto-proteção (CRUZ, 2006, p.208). 
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 Neste sentido, Weber (1996) aponta que os professores de escola pública 

que elaboraram a imagem de professor como desamparado, percebem-se 

supostamente, como estando em desvantagens, se comparados com os de escola 

privada. 

Nas representações sociais do professor de matemática sobre o aluno da 

escola pública, pesquisadas por Silva (2004), percebe-se a existência de duas 

representações distintas: uma centrada no aluno e outra na qual a ênfase está no 

contexto no qual o indivíduo está inserido. Numa perspectiva mais voltada para o 

aluno, o professor se remete ao aluno da escola pública com representações 

positivas ilustradas em expressões como alegre, criativo, crítico, aprende; enquanto 

este aluno quando inserido no social, é rotulado com representações negativas, tais 

como: pobre, faltoso, sem base, matemática difícil (p.96).   

Quando são tomadas as representações sociais dos professores de 

matemática em relação aos alunos da escola privada, estes são apontados como 

inteligentes, esforçados, críticos, embora também, arrogantes, prepotentes e que 

agem como se fossem seus patrões. Em relação ao aspecto social, estes, em 

relação a sua boa condição financeira têm o acesso a boas escolas, ao vestibular, à 

pesquisa e à presença dos pais (Silva, 2004). 

Mazzotti (2000), em pesquisa sobre as “Representações Sociais: 

desenvolvimentos atuais e aplicações à educação” apresenta resultados de 

pesquisa sobre o fracasso escolar e sua incidência perversa sobre as crianças 

oriundas das camadas mais pobres da população. Para a autora, o foco das 

atenções para o estudo do cotidiano escolar e, em particular, das práticas docentes 

indicam:  

 
(a) o baixo nível socioeconômico do aluno tende a fazer com que o professor 
desenvolva baixas expectativas sobre ele; (b) os professores tendem a 
interagir diferentemente com alunos sobre os quais formaram altas e baixas 
expectativas; (c) esse comportamento diferenciado freqüentemente resulta 
em menores oportunidades para aprender e diminuição da auto-estima dos 
alunos sobre os quais se formaram baixas expectativas; e (d) os professores 
tendem a atribuir o fracasso escolar a condições sóciopsicológicas do aluno e 
as condições econômicas de sua família, eximindo-se de responsabilidade 
sobre esse fracasso; e (e) os alunos de baixo rendimento tendem a assumir a 
responsabilidade pelo “fracasso”, atribuindo-se a causas internas como falta 
de aptidão ou de esforço (MAZZOTTI, 2000, p. 57-58).  

 
 Em pesquisa sobre as Representações sociais das professoras sobre o 

sucesso e o fracasso escolar (Abranches, 2000), aponta questões relacionadas ao 
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interesse e compromisso do professor, sendo este associado à diversidade de ações 

que envolvem sua prática cotidiana favorecendo a construção do sucesso ou do 

fracasso dos alunos. “Atividades diferentes”, “ir até o aluno”, entre outras palavras 

corresponde a investir um esforço maior no trabalho docente, com formas 

inovadoras e diferenciadas de tratar o conteúdo na sala de aula e assumir 

compromissos (p.81). 

Maia (2002) em análise sobre a aula de matemática, em um estudo a partir 

das representações sociais da geometria, conclui que: 

 
Numa sociedade fragmentada como a nossa, a escola tem um papel 
fundamental no processo de transformação social que garanta a inclusão, na 
vida ativa e produtiva, de uma parte da população, que historicamente tem 
sido excluída dos meios de acesso e produção do conhecimento. Para isso, a 
instituição escolar tem que garantir a esse grupo, que freqüenta sobretudo a 
escola pública, o acesso ao conhecimento científico (MAIA, 2002, p.3). 
 

 Silva e Maia (2002), em pesquisa sobre Representações dos alunos sobre o 

professor de matemática constatou a presença de “prova” como elemento central da 

representação do professor de matemática e que um dos aspectos específicos da 

prova de matemática, é a necessidade de ação, mais do que em outras disciplinas e 

este elemento sempre está ligado a medo, preocupação, complicação e dificuldade 

(p.20). 

 Nossa pesquisa busca enfocar a dimensão profissional do professor de 

matemática, inserido numa rede de relações sociais que ultrapassa a sala de aula. 

Tratando a figura do “professor” como sujeito portador de uma profissão, em sentido 

amplo, e, no domínio de um saber específico, a Matemática. Nesta perspectiva, 

através dos fundamentos da teoria das representações sociais, buscamos neste 

estudo atingir os objetivos a seguir:  

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

• Analisar as representações sociais de professores e estudantes sobre o exercício 

da profissão docente, em particular relativa à disciplina Matemática. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analisar elementos constitutivos do cenário vigente sobre o processo formativo e 

as condições de exercício profissional em matemática. 

 

• Comparar as representações sociais de professores de matemática, de 

professores de outras áreas do conhecimento e de estudantes de licenciatura em 

matemática sobre a profissão professor de matemática. 
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CAPÍTULO 5 A ABORDAGEM METODOLÓGICA DA TEORIA DAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

___________________________________________________________________ 

  

Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível, que lhe deres: 
Trouxeste a chave? 

 
     (Carlos Drummond de Andrade 

 

 

Relembrando o conceito de Representações Sociais, como “uma visão 

funcional do mundo, que permite ao indivíduo ou grupo dar um sentido a suas 

condutas e compreender a realidade através de seu próprio sistema de referência, 

logo, adaptar-se a definir seu lugar nesta realidade” (Abric, 1994) apud (Santos 

2005), propusemos o trabalho com esta teoria, considerando a Representação 

Social, ao mesmo tempo como o produto e o processo de uma atividade mental pela 

qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o real, ao qual é confrontado. 

Comumente, pela complexidade e multidimensionalidade das representações 

sociais, faz-se necessária a adoção de uma abordagem plurimetodológica que leve 

em conta a condição multifacetada do objeto de pesquisa inserido no senso comum. 

O estudo das representações sociais vai necessitar da utilização de métodos que 

visem, por um lado, levantar e fazer emergir os elementos constitutivos da 

representação e, por outro lado, conhecer a organização interna desses elementos. 

Vale ressaltar que a “Teoria das Representações Sociais não privilegia 

nenhum método de pesquisa de forma especial” (Farr, 1993) apud Sá (1998 p.80). 

Para o autor, este caráter pluri-metodológico, que tem marcado as pesquisas em 

representações sociais, deve-se a necessidade imposta pela própria teoria de 

abarcar o objeto a partir de diferentes perspectivas.  

Neste trabalho, para a apreensão das representações sociais de professores 

e estudantes sobre a profissão docente, em particular sobre a disciplina matemática, 

foi utilizado o instrumento de coleta de dados “questionário de associação livre”, por 

“tratar-se de uma técnica maior para coletar os elementos constitutivos do conteúdo 

de uma representação” (Abric,1994) apud Sá (1996). 
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Este tipo de questionário é considerado um instrumento privilegiado no estudo 

das representações sociais. Para Almeida (2005): “a possibilidade de padronização 

do instrumento reduz os riscos de uma interpretação equivocada por parte do 

pesquisador e evita grandes variações na interpretação das perguntas, já que as 

questões são exatamente as mesmas para todos os sujeitos”. 

 A utilização da “associação livre” nos permitiu a apreensão das 

representações sociais de uma amostra significativa: 669 sujeitos, entre professores 

e estudantes. 

 Através da associação livre, procuramos identificar o campo semântico das 

representações sobre a profissão docente e de forma específica em matemática, 

assim como os elementos constitutivos do Núcleo Central destas representações.  

Na análise dos dados utilizamos o software estatístico denominado Trideux, 

que nos permitiu observar as correspondências entre as palavras associadas nos 

questionários, com base nas evocações de cada grupo e suas relações com as 

características específicas dos sujeitos investigados. 

Para melhor compreensão do contexto e sistematização da pesquisa 

apresentaremos a seguir características do campo investigado, da amostra, dos 

achados no perfil dos participantes e das etapas de coleta e análise dos dados de 

cada grupo investigado. 

 

 

5.1 Contextualização do campo empírico da pesquisa 

 

  

 A seguir, apresentaremos a contextualização do campo empírico em que a 

pesquisa foi realizada com os professores de matemática, professores não formados 

nesta disciplina e estudantes de licenciatura em matemática. 

 

 

5.1.1 O contexto da pesquisa com os professores de matemática 

  

 

A pesquisa com os professores de matemática foi realizada em encontros de 

formação continuada promovidos pela Secretaria Estadual de Educação de 
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Pernambuco (SEE) para professores com atuação no Ensino Médio. O encontro teve 

por objetivo a discussão dos documentos da Base Curricular Comum – BCC e 

Orientações Teórico-Metodológicas – OTMs, dirigidos à reestruturação  curricular do 

ensino de matemática em escolas da rede estadual. 

Os encontros de formação foram organizados em dois momentos para cada 

grupo de professores das Gerências Regionais de Educação (GRE):  

1 Grupo 1 - Recife Norte, Metropolitana Norte, Metropolitana Sul, Litoral 

Sul e Mata Sul; 

2 Grupo 2 - Sertão Moxotó-Ipanema, Sertão do Pajeú, Sertão Central, 

Sertão do Submédio São Francisco, Sertão do Médio São Francisco e 

Sertão do Araripe;  

3 Grupo 3 - Recife Sul, Agreste Meridional, Agreste Centro Norte, Mata 

Norte, Mata Centro e Vale do Capibaribe. 

Os encontros de formação ocorreram no município do Cabo de Santo 

Agostinho/ Gaibu-PE para os professores dos Grupos 1 e 3 e no município de 

Gravatá-PE, para os professores do Grupo 2, acomodados em hotéis da região. 

Os encontros de formação continuada foram organizados com o seguinte 

cronograma: 

1 Grupo 1 – um encontro no mês de agosto e outro em outubro; 

2 Grupo 2 – um encontro no mês de setembro e outro em outubro; 

3 Grupo 3 – um encontro no mês de outubro e outro em novembro. 

A programação dos encontros foi organizada em torno de quatro dias: com 

abertura do evento em auditório, durante o primeiro dia e nos dias posteriores, 

estudo dos documentos BCC e OTMs, mediado por 10 (dez) formadores diferentes; 

com rodízio destes a cada turno do dia entre salas compostas por, em média, 19 

participantes.  

Estivemos presente nos encontros de formação, seguindo o cronograma e a 

programação dos mesmos, com o propósito de escolhermos o melhor momento para 

coleta dos dados, de acordo com a abertura propiciada para visita nas salas pelos 

formadores.  
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5.1.2 O contexto da pesquisa com os professores não formados em 

matemática 

 

 

A pesquisa com os professores não formados em matemática foi realizada em 

encontros de formação continuada do Projeto Travessia, promovidos pela Secretaria 

Estadual de Educação – PE. 

O projeto Travessia trata-se de um programa de ações desenvolvidas pela 

SEE-PE para correção de fluxo escolar de estudantes do Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio, ministrado por meio de telessalas.   

Esclarecemos que outrora, o projeto Travessia recebia a denominação de 

projeto “Avançar”. Em termos pedagógicos, o que mudou do formato de um projeto 

para outro foi a substituição da prática de um único professor para atuar em todas as 

disciplinas, independente de sua formação, para a divisão entre professores das 

áreas humanas e das áreas exatas para atuação em suas respectivas áreas.  

Em nossa pesquisa foi possível encontrar professores que já tinham 

trabalhado no projeto Avançar e permaneceram trabalhando no projeto Travessia. 

Este achado favoreceu a ampliação de categorias para análise em torno destes 

sujeitos e de suas representações sobre a docência em matemática, uma vez que 

podemos ter uma amostra de professores sem formação em matemática que já 

ensinaram esta disciplina. 

Comparecemos aos encontros de formação do Travessia realizados em 

hotéis do município de Gravatá-PE,  em duas visitas.  Em cada uma, estavam 

presentes grupos distintos de professores das Gerências Regionais de Educação 

(GRE). 

A sistematização de coleta dos dados ocorreu no formato semelhante aos 

procedimentos já descritos, realizados na investigação com os professores de 

matemática da rede regular de ensino. 

Esclarecemos que uma primeira visita foi realizada na fase do estudo piloto, 

cuja coleta de dados se deu com os professores do referido projeto. Na segunda 

visita, com a intenção de capturarmos as representações sociais de um maior 

número de professores que, embora não formados em matemática, já tivessem 

experiência em ensinar esta disciplina, coletamos novos dados, não desprezando 

aqueles já adquiridos no estudo piloto.   
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5.1.3 O contexto da pesquisa com os licenciandos em matemática  

  

 

   O contexto em que se deu a investigação com os licenciandos em 

Matemática da capital e do interior do estado foi o seguinte: 

 Em uma das instituições da capital, seguindo orientação da coordenação das 

licenciaturas, fizemos uma visita às turmas com as disciplinas “Introdução à 

Educação” para investigarmos estudantes das turmas iniciais e “Prática III” para 

investigação de estudantes das turmas finais. 

Nossa chegada ao local com antecedência na aula da primeira disciplina, 

possibilitou-nos aplicar os questionários à medida que os alunos iam chegando para 

aula. Devido ao atraso do professor, conseguimos a maior parte dos questionários 

aplicados a estudantes do 2º período em tempo hábil, antes do início da aula. Na 

outra disciplina, efetuamos uma visita para agendarmos com o professor o melhor 

dia para aplicação dos questionários e no dia previsto conseguimos aplicá-los em 

torno de 15 minutos cedidos pelo professor colaborador em sua aula. 

Nesta mesma instituição, em outro departamento, estivemos presentes na 

disciplina “Cálculo II”, reiterando a aplicação com estudantes do 2º período, devido à 

oferta de disciplinas do 1º período ter ocorrido no semestre anterior a nossa visita.  

Nesta disciplina reencontramos vários alunos que já haviam respondido o 

questionário na disciplina “Introdução à Educação”. Desta forma, ao final da aula da 

disciplina “Cálculo II”, dirigimos a coleta dos dados para aqueles que não tivessem 

respondido e pertencessem ao 2º período, visto que encontramos um significativo 

número de estudantes de outros períodos.  

Finalmente, nesta instituição pesquisamos os estudantes das turmas finais na 

disciplina de “Análise”.  Na oportunidade de nossa visita, apenas seis alunos 

estavam presentes, dos quais um não devolveu o questionário, no momento da 

aplicação, ficando com o mesmo para posterior entrega. Como primamos pela 

resposta imediata dos questionários em todas as aplicações que efetivamos, não 

retornamos para recolhê-lo, uma vez que perderíamos o caráter espontâneo desse 

instrumento.  

Em outra instituição da capital, conseguimos um número significativo de 

alunos na disciplina “Cálculo I”, com a aplicação dos questionários em espaço 

cedido pela professora ao final da aula, mediante contato anterior com a mesma. 
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Para os estudantes das turmas finais, estivemos presentes na aula da disciplina 

“Equações diferenciais”, no mesmo formato da turma anterior e com a mesma 

professora colaboradora. 

Na IES do interior, realizamos duas visitas, uma para a coleta nas turmas 

iniciais e outra para as turmas finais, com uma visita anterior para conhecimento do 

calendário de aulas das turmas e contato com a coordenação do curso. 

Obtivemos a colaboração de quatro professores diferentes, que nos cederam 

espaço dentro de suas aulas para aplicação dos questionários, nas aulas de “Prática 

Pedagógica I” (1º período), “Introdução à Informática” (2º período), “Fundamentos da 

matemática” (7º período) e “Prática Pedagógica III” (8º período).  

 Em seguida, apresentaremos o detalhamento da amostra dos diferentes 

grupos de sujeitos investigados, evidenciando entre outros aspectos a localização 

dos professores de matemática segundo as microrregiões de Pernambuco, a 

amostra por área de atuação dos professores que não são formados em matemática 

e também a localização dos estudantes de licenciatura em matemática nas IES do 

Estado. 

 

 

5.2 Cenário da amostra  

 

 

 A amostra da pesquisa foi composta por um total de 669 sujeitos, sendo 362 

professores de matemática, 146 professores formados em áreas diversas da 

matemática e 161 estudantes de licenciatura em matemática. 

  

 

5.2.1 Considerações sobre o campo da amostra dos professores de 

matemática 

 

 

Inicialmente, esclarecemos que os encontros de formação continuada de 

professores da rede estadual – campo de nossa investigação – foram dirigidos sob a 

coordenação da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação (SEDE), 

órgão ligado a SEE - PE que incube à GRE a responsabilidade de entrar em contato 
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com os gestores das escolas de sua jurisdição, que então devem indicar os 

professores que desejam participar destes encontros de formação. 

Mediante levantamento do número de escolas com oferta de Ensino Médio, a 

SEDE (2008) pretendeu atingir nos encontros desta formação, 728 professores (as) 

de matemática, o que corresponderia a um (a) professor (a) de matemática de cada 

escola da Rede Estadual atuante no Ensino Médio em todos os municípios 

pernambucanos. 

No entanto, o quantitativo de participantes indicado pelas escolas atingiu 

apenas o número de 698 professores (as) de matemática, ou seja, 41 professores 

(as) a menos do quantitativo esperado. 

O número de professores (as) das escolas dos municípios pernambucanos 

que efetivamente compareceram ao encontro de formação foi na ordem de 565 

participantes, distribuídos entre as jurisdições das 17 GRE (anexo 9). 

Ressaltamos que os professores que participaram no primeiro momento do 

encontro de formação, deveriam retornar em um segundo momento deste. No 

entanto, constatamos que houve uma diminuição no número de participantes na 

ordem de 71 professores diante do retorno esperado. 

Um esclarecimento a este respeito dado pela coordenação da SEE, diz 

respeito à necessidade do cumprimento de prazo por parte da escola e da GRE para 

a indicação de professores para os encontros de formação, devido aos necessários 

encaminhamentos administrativos e financeiros para hospedagem dos professores 

nos hotéis (locais dos encontros) e, por vezes, as GREs não conseguirem indicar os 

professores dentro dos prazos estabelecidos como podemos observar na tabela a 

seguir: 
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Tabela 12 - Participação de professores de matemática em encontros de formação continuada 

 
GRE Professores 

indicados pelas 
escolas/GRE 

Participantes 
1º momento 

Participantes 
2º momento 

Recife Norte 45 30 27 
Metropolitana Norte 78 66 60 
Metropolitana Sul 74 56 54 
Litoral Sul 24 12 7 
Mata Sul 34 29 20 
Petrolina 49 44 34 
Araripina 31 28 21 
Floresta 19 15 11 
Arcoverde 41 34 26 
Salgueiro 24 17 17 
Afogados 42 56 53 
Garanhuns 40 33 30 
Recife Sul 54 32 35 
Mata Norte 42 36 36 
Limoeiro 27 24 16 
Mata Centro 31 17 15 

Caruaru 43 36 32 
Total 698 565 494 

  Fonte: SEE - PE, 2008 

 
 Na Tabela 12, podemos observar que o maior número de faltas dos (as) 

professores (as) às formações promovidas pela SEE corresponde a professores (as) 

lotados (as) na Capital e Zona Metropolitana do Recife-PE e o menor aos 

professores (as) lotados no Sertão do Estado. É um fato interessante, levando em 

consideração, o deslocamento geográfico, ao qual estes professores foram 

submetidos para participarem destes encontros de formação. 

 Mediante a participação de 565 professores registrados, nos primeiros 

momentos dos encontros de formação da SEE, obtivemos uma amostra de 64% dos 

participantes, detalhada no quadro a seguir: 
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Quadro 4 - Composição da amostra de professores (as) de matemática por região 

 
Regiões Gerências Regionais de Ensino - GRE Participantes 

Vale do Capibaribe - Limoeiro 17 
Centro Norte - Caruaru 23 
Meridional - Garanhuns 21 

Agreste 

Subtotal 62 
Mata Norte - Nazaré da Mata 28 
Mata Centro - Vitória de Santo Antão 11 
Mata Sul - Palmares 18 

Mata 

Subtotal 59 
Recife Sul 20 
Recife Norte 20 
Metropolitana Sul 44 
Metropolitana Norte 44 
Litoral Sul - Barreiros 8 

Capital, Zona 
Metropolitana 

e Litoral 

Subtotal 136 
Moxotó-Ipanema - Arcoverde 23 
Sertão do Araripe - Araripina 6 
Floresta 8 
Afogados da Ingazeira 31 
Petrolina 26 
Salgueiro 11 
Subtotal 105 

Sertão 

Total 362 
 
 No Quadro 4 podemos constatar que a relação entre o número da amostra 

realizada e a quantidade de participantes presentes em nosso campo de pesquisa, 

atingiu a ordem de 72% dos professores de matemática da Zona da Mata presentes 

nos encontros de formação, 69% dos professores da região do Agreste, 69% dos 

participantes da Capital, Zona Metropolitana e Litoral e em menor número 54% dos 

professores do Sertão. 

 

 

5.2.3 A amostra dos professores não formados em matemática em função da 

área de formação 

 

 

 A amostra dos professores não formados em matemática, com o 

aproveitamento de dados do estudo piloto ficou definida em 146 participantes (ver 

item 5.1.2). Como podemos observar no próximo quadro: 
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Quadro 5 - Amostra de professores não formados em matemática 

 
Áreas de formação Nº de investigados 

Biologia 30 

Letras 30 

História 29 

Geografia 29 

Pedagogia 28 

Total 146 

 
 Em relação aos dados apresentados no Quadro 5, percentualmente, no limite 

de nossa investigação com estes sujeitos, apresentam-se na ordem de 28% o 

quantitativo dos professores não formados em matemática que afirmaram ter 

ensinado esta disciplina. 

  

 

5.2.4 Considerações sobre a amostra dos licenciandos em matemática 

 

 

Com a colaboração de coordenadores e professores dos cursos de 

licenciatura em matemática, conseguimos a amostra de 161 estudantes. Descrita no 

quadro abaixo: 

 
Quadro 6 - Amostra de licenciandos em matemática 

 
Região Turmas iniciais Turmas finais Total 
Capital 49 30 79 
Interior 42 40 82 

Total 91 70 161 
 

 Sobre as informações apresentadas no Quadro 6, esclarecemos que os 

estudantes da capital das turmas iniciais estão divididos entre 28 estudantes do 1º 

período e 21 estudantes do 2º período. Em relação às turmas finais, registramos 

quatorze cursistas do 7º período e doze do 8º; dois estudantes afirmaram cursar o 9º 

período e dois o 10º período. Verificamos que estes estudantes consideram o seu 

período o tempo que passam por semestre na universidade. Um estudante que 

estuda há cinco anos informa que está no 10º período.  

 Na IES investigada no interior, onde os alunos são bem definidos em relação 



 107 

às turmas (do 1º ao 8º períodos), mediante dados fornecidos pela secretaria das 

licenciaturas da instituição, havia 15 alunos no primeiro período, dos quais 

investigamos 13 presentes no dia de nossa visita e no 2º período - 43 estudantes, 

sendo 29 investigados. 

Nas turmas finais, no 7º período estavam matriculados 35 estudantes e no 8º 

período 32 estudantes; respectivamente investigamos 20 alunos de cada turma. 

 

 

5.3 Perfil dos sujeitos 

 

 

As características observadas nos três diferentes grupos de nossa 

investigação: professores de matemática, professores não formados nesta disciplina 

e estudantes de licenciatura em matemática foram organizadas no sentido de melhor 

identificarmos os sujeitos para possíveis categorizações acerca da análise dos 

dados. Destacamos que de acordo com os grupos, houve a abordagem sobre 

diferentes características de perfilamento. 

Em relação aos professores de matemática, levantamos o perfil mediante o 

pertencimento à localização geográfica da GRE, ainda observamos o gênero, a 

titulação acadêmica, a situação funcional na rede estadual de ensino e o acúmulo de 

empregos, nesta ou em outras redes, e o tempo de serviço na profissão docente. 

 No grupo dos professores formados em outras áreas, buscamos observar a 

área de sua graduação, sua situação funcional na rede estadual de ensino, a 

atuação profissional em uma ou em outras atividades ligadas à docência, o tempo 

de atuação docente, o nível de titulação e as disciplinas já ensinadas por estes. 

No grupo dos estudantes de licenciatura em matemática observamos as 

variáveis:local da instituição, gênero, período do curso e a atuação profissional como 

docente, neste último caso, com a identificação do nível de ensino, rede de ensino e 

tempo no exercício da profissão. 
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5.3.1 Caracterização dos professores de matemática   

 

 

5.3.1.1 Gênero 

 

 Entre os 362 professores (as) de matemática investigados, constatamos a 

presença de 207 homens e 155 mulheres.  

De acordo com a região do Estado, observamos em nossa pesquisa que 67% 

dos professores de matemática, lotados na Capital, zona Metropolitana e Litoral são 

do sexo masculino, enquanto este número diminui para 63% dos professores no 

Agreste, cerca de  58% na região da Mata e em média 41% dos professores no 

Sertão. Através destes dados comprovamos a predominância do sexo feminino no 

exercício da docência em matemática apenas no sertão pernambucano. 

 

5.3.1.2 Formação acadêmica 

 

 Através da aplicação dos questionários, constatamos que a maior parte dos 

professores de matemática possui pós-graduação lato-sensu, salientando que 

apenas dois sujeitos (um do sexo masculino e um do sexo feminino) possuem o 

nível stricto sensu. Constatamos que, embora, o sexo masculino seja predominante 

nas regiões do Estado, com exceção do Sertão, este fato não corresponde ao nível 

de titulação. O grupo feminino possui maior grau de titulação que o grupo masculino. 

A zona da Mata do Estado concentra o maior número de docentes com pós-

graduação lato-sensu, com cerca de 80% de seus professores com esta titulação e a 

região do Agreste, o menor, na ordem de 66% de seus professores formados neste 

nível entre as demais regiões do Estado. Na zona da Mata, a diferença é mínima, 

comparando-se o número de titulação do grupo feminino em relação ao masculino, 

apresentando-se como a região mais equilibrada em relação a gênero-titulação dos 

professores de matemática. 

Porém, a diferença registrada entre os professores do sexo feminino e 

masculino que possui pós-graduação lato-sensu na região Agreste é em número de 

33% favorável ao sexo feminino. Fato semelhante ocorre, sobre uma diferença de 

18% nas regiões da Capital, zona Metropolitana e Litoral e de 12% favorável ao 

grupo feminino na região do Sertão.   
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Grosso modo, podemos afirmar que a maior parte dos professores de 

matemática da rede estadual possui pós-graduação lato-sensu em sua área de 

atuação; fato constante em todas as regiões do estado de Pernambuco.  

  

5.3.1.3 Tempo de serviço e situação funcional 

 

 Dentro do nosso campo de investigação, observamos que a maior parte dos 

professores que compareceram aos encontros de formação continuada promovidos 

pela Secretaria Estadual de Educação possuía menos de 10 (dez) anos no exercício 

da docência.   

 Este grupo corresponde a 43% do número de docentes que efetivaram sua 

presença nos encontros de formação. Os professores acima de 10 (dez) anos 

corresponderam na ordem de 31% do total de participantes e a menor parte dos 

professores presentes refere-se àqueles com mais de 20 (vinte) anos. No quadro a 

seguir, podemos observar como esta distribuição ocorre em relação a diferentes 

regiões do nosso Estado: 

 
Quadro 7 - Tempo de serviço dos professores de matemática na rede estadual 

 

 Tempo de serviço Mata Agreste Sertão Capital total 

Menos de 10 anos 24 32 41 59 156 

Entre 10 e 19 anos 17 19 36 42 114 

Mais de 20 anos 18 11 28 35 92 

Total 59 62 105 136 362 

 
 Conforme dados apresentados no Quadro 7, observamos que a maior parte 

dos professores de matemática, presente nos encontros de formação da rede 

estadual de ensino – campo de nossa investigação – possui menos de 10 anos na 

profissão. Com destaque para a concentração de professores com este tempo de 

serviço, na região da Capital, zona Metropolitana e Litoral e a menor concentração 

deste tempo na região da Mata. Esta última região apresenta quase uma equidade 

entre o número de docentes que atuam no intervalo de 10 a 19 anos e aqueles que 

atuam a mais de 20 anos na profissão. 

Os professores com mais de 20 anos na profissão apresentam-se em menor 

quantidade. Sobretudo, na região Agreste que apresenta em torno de 18% dos seus 

professores investigados com este perfil. 
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Ressaltamos que 12% dos professores investigados afirmaram ser 

contratados temporariamente, embora a formação fosse destinada apenas para 

professores efetivos.  No limite da amostra realizada, podemos deduzir que este 

quantitativo se refere à escassez de professores “efetivos” em matemática na rede 

regular de ensino nas escolas estaduais. 

 

5.3.1.4 Instituições de atuação profissional 

 

 A maior parte dos professores de matemática investigados na rede estadual 

de ensino afirmaram possuir mais de um emprego. Cerca de 67% dos professores 

investigados apontaram trabalhar concomitantemente, na rede estadual e municipal, 

ou na rede estadual e privada. Alguns possuem dois empregos na própria rede 

estadual e outros chegam a trabalhar nas três redes apresentadas. 

Os professores de matemática, que atuam em mais de uma rede de ensino, 

correspondem à marca de 41% daqueles que afirmaram possuir “menos de 10 anos 

na profissão docente”, e diminui para cerca de 33% dos professores com o tempo de 

exercício profissional entre “10 a 19 anos” e os demais, em menor quantidade, entre 

aqueles que possuem mais de 20 anos em serviço. 

 De forma geral, constatamos que apenas 30% dos professores de 

matemática da rede estadual trabalham apenas neste setor com um único vínculo 

empregatício. Dos professores investigados com dois empregos, podemos observar 

no quadro abaixo a esfera administrativa em que se dividem por regiões do estado 

de Pernambuco: 

 
Quadro 8 - Número de empregos e instituições de atuação  

 
Redes de ensino / 
Regiões 

Mata Agreste Sertão Capital Nº de 
Professores 

Estadual (um emprego) 17 21 36 36 110 

Estadual (dois empregos) 13 13 24 48 98 

Estadual e municipal 20 15 40 30 105 
Estadual e particular 5 9 4 21 39 
Três redes 4 4 1 1 10 

Total 59 62 105 136 362 

 

Através do Quadro 8 podemos observar que cerca de 29% dos professores 

de matemática investigados trabalham na rede estadual e municipal, cerca de 11% 
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dos professores trabalham na rede estadual e particular e aproximadamente 3% dos 

professores da rede estadual, trabalham concomitantemente, também nas redes 

municipal e privada.  

Destacamos o acúmulo de emprego nas redes estadual e municipal na região 

do Sertão com aproximadamente 38% de seus professores de matemática atuando 

nestas duas redes. Na região da Mata estas redes correspondem à marca de 34% 

da empregabilidade dos professores. Enquanto no Agreste, em torno de 24% dos 

investigados. Observamos com o menor número de acúmulo de emprego nestas 

redes o grupo de professores da Capital, zona Metropolitana e Litoral com apenas 

22% do total de seus professores de matemática. 

Quanto ao acúmulo de emprego nas redes estadual e privada, verificou-se 

que 29% dos professores da Capital, zona Metropolitana e Litoral investigados 

atuam nestas redes, destacando-se das demais regiões do Estado. Este percentual 

corresponde a apenas 15% dos professores de matemática na região Agreste, cerca 

de 8% destes na zona da Mata e cerca de 4% no Sertão. 

Constatamos que a maior parte dos professores de matemática que possui 

dois empregos na rede estadual de ensino, estão lotados na Capital, zona 

Metropolitana e Litoral. É possível indicar pela amostra realizada nesta região, que 

35% destes professores de matemática têm a rede estadual de ensino sua principal 

área de atuação profissional. Este fato ocorre no Sertão, em torno de 23% dos 

professores de matemática; enquanto na zona da Mata e Agreste por volta de 21% 

dos professores desta disciplina. 

Entre as demais regiões investigadas, o Agreste apresenta-se como a que 

possui o maior número de professores com apenas um emprego na rede estadual.  

De forma geral, a maior parte dos professores que possui dois empregos 

trabalha nas redes “estadual e municipal” e estão há menos de dez anos no 

exercício da profissão. Constatamos que 29% dos professores investigados 

trabalham nestas duas redes, sobretudo na região do Sertão. 

 Quanto ao gênero predominante entre os professores de matemática em 

virtude da quantidade de empregos que possuem e as redes em que atuam, 

poderemos observar no quadro a seguir um detalhamento a partir das regiões 

geográficas em que se subdivide o estado de Pernambuco: 
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Quadro 9 - Número de empregos e instituições de atuação por gênero e região - PE 

 
Mata Agreste Sertão Capital Total 

 
Redes de 
ensino/ Regiões 

m f m f m f m f m f Total 

Estadual (um) 6 11 15 6 12 24 18 18 51 59 110 
Estadual (dois) 9 4 8 5 11 13 34 14 62 36 98 
Estadual e 
municipal 

11 9 10 5 18 22 20 10 59 46 105 

Estadual e 
particular 

4 1 3 6 2 2 19 2 28 11 39 

Três redes 4 0 3 1 0 1 0 1 7 3 10 
Total 25 25 31 23 32 62 57 45 207 155 362 

Observação: m-masculino e f - feminino 

 
 Mediante o Quadro 9, constatamos que o maior número de professores de 

matemática com apenas um emprego na rede estadual de ensino, são do sexo 

feminino e se concentram em maior parte na região do Sertão. Nesta mesma rede, 

aqueles que atuam em dois vínculos empregatícios são do sexo masculino e se 

concentram em maior parte no grupo de professores localizados na Capital, zona 

Metropolitana e Litoral. 

De forma geral, os professores do sexo masculino localizados na Capital, 

zona Metropolitana e Litoral se destacam também em maior número no acúmulo de 

vínculos nas redes “estadual e municipal”; assim como nas redes “estadual e 

particular” de ensino. Entretanto, a predominância dos professores que trabalham 

em três redes de ensino, no grupo do sexo masculino, ocorreu em destaque na zona 

da Mata e Agreste.  

 

 

5.3.2 Caracterização dos professores não formados em matemática  

 

 

Na investigação com professores não formados em Matemática, constatamos 

na amostra (146 professores), que 92 dos participantes da pesquisa trabalhavam 

com contratação temporária, 48 professores com contratos efetivos e 6 (seis) 

trabalhavam nas duas condições de contratação. 

Destes professores, 91 estavam apenas no exercício docente de um contrato 

em sala de aula, enquanto 35 professores estavam no exercício de dois contratos 

em salas de aula, e 8 (oito) acumulavam dois contratos, exercendo-os em sala de 



 113 

aula e em funções tecnopedagógicas. O quadro de contratação temporária por área 

de atuação pode ser observado abaixo: 

 
 Quadro 10 - Contratação temporária dos professores não formados em matemática 

 
Áreas de formação Nº de investigados Contratos temporários 
Biologia 30 24 
Letras 30 18 
História 29 17 
Geografia 29 17 
Pedagogia 28 16 

Total 146 92 

 
Ressaltamos que o número de contração temporária não deve ser 

surpreendente, uma vez que não esperávamos professor com contrato efetivo, visto 

que estes professores foram investigados no universo de um “programa” e não na 

rede regular de ensino.  

Quanto ao tempo de serviço na profissão, houve uma relação equilibrada 

entre o número de professores não formados em matemática que afirmaram ter 

menos de 10 anos na profissão e os que possuem entre 10 a 19 anos, embora não 

trabalhando de forma regular. Destacando-se como o menor número de professores 

no exercício docente, aqueles com mais de 20 anos. 

Quanto à titulação, entre 146 professores investigados, observamos 91 títulos 

de pós-graduação lato-sensu e dois títulos stricto sensu, os demais apresentaram 

apenas graduação.  

No cenário da amostra investigada, vimos que entre os professores não 

formados em matemática, cerca de 28% afirmaram já terem ensinado esta disciplina. 

A seguir, poderemos observar a distribuição destes professores em função de sua 

área de formação: 

 
Quadro 11 – Professores não formados em matemática com experiência docente nesta área 

 
Áreas de formação Nº de investigados Experiência no ensino de 

matemática 
Biologia 30 21 
Letras 30 04 
História 29 01 
Geografia 29 05 
Pedagogia 28 10 

Total 146 41 

 
Destacamos que entre os professores que afirmaram já terem ensinado 

matemática, foram identificados como professores efetivos da rede estadual, apenas 
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5 em 21 professores com formação em Biologia e 7 em 10 professores com 

formação em Pedagogia com experiência na docência em Matemática, os demais se 

apresentaram como contratados temporariamente no já referido programa. 

 

 

5.3.3 Caracterização dos licenciandos em matemática 

 

 

5.3.3.1 Perfil dos licenciandos de IES da capital-PE 

  

 Na investigação com os estudantes de licenciatura em matemática de IES da 

capital, constatamos a predominância do sexo masculino, principalmente nas turmas 

iniciais. Cerca de 71% dos jovens ingressos neste curso são do sexo masculino nas 

turmas iniciais e 53% dos jovens são do sexo masculino nas turmas finais. 

 Quanto ao ingresso no mercado de trabalho na docência, este começa para 

alguns estudantes, desde o início de sua atividade acadêmica nos cursos de 

licenciatura. Observamos que 15% dos estudantes de turmas iniciais já ensinam ou 

ensinaram matemática em salas regulares de ensino. 

 Destacamos que 25% dos estudantes das turmas iniciais que afirmaram já 

trabalhar ou trabalharam como professores de matemática tiveram experiência 

profissional durante um ano, outros 25% durante dois anos e 8% durante três anos. 

Os demais estudantes atuaram como professores de matemática durante alguns 

meses. 

Na amostra investigada, a maior parte dos jovens que ingressam, já no início 

da formação inicial no exercício da docência em matemática, são do sexo masculino 

em atuação na rede particular de ensino no Ensino Fundamental II ou Médio. 

 Nas turmas finais, observamos que 28% dos estudantes investigados 

trabalham ou trabalharam como professores de matemática no Ensino Fundamental 

II ou Médio, ou como polivalente no Ensino Fundamental I. 

 Nesta região, o número de estudantes que informou atuar no Ensino 

Fundamental I corresponde a 22% dos investigados e são predominantemente, do 

sexo feminino. Os (as) estudantes que afirmaram trabalhar no Ensino Fundamental II 

e Médio são em número de 44% dos formandos, em relativa igualdade de gênero. 

Enquanto aqueles (as) que afirmaram trabalhar apenas no Ensino Médio 
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correspondem a 34% dos formandos (as), sendo cerca de 66% do sexo masculino e 

33% do sexo feminino. 

 Constatamos que em média 55% dos estudantes das turmas finais que já 

trabalharam como professores de matemática exerceram esta atividade no período 

de um ano, outros 11% durante dois anos. No período de três anos, cerca de 11% 

destes estudantes já atuaram como docentes e os demais não informaram.  

Semelhante aos estudantes das turmas iniciais constatamos através dos 

questionários aplicados, que a rede de ensino que mais absorve os licenciandos da 

capital no mercado de trabalho na docência em matemática é a rede privada. 

 

5.3.3.2 Perfil dos licenciandos de IES do interior-PE 

 

 Na investigação realizada com os estudantes localizados em IES do interior 

do estado, constatamos que o sexo feminino predomina nos cursos de licenciatura 

em matemática em cerca de 51% dos estudantes investigados; com ressalva sobre 

a presença masculina em maior número nas turmas iniciais deste curso. 

 Nesta região, os estudantes das turmas iniciais que já tiveram experiência 

como professores de matemática são na ordem de 11% dos investigados. Neste 

grupo, cerca de 77% dos estudantes que trabalharam como professores, atuaram no 

Ensino Fundamental II ou Médio. Com predominância para o sexo masculino na 

rede estadual de ensino como substitutos de professores no máximo por seis meses. 

Os demais estudantes atuaram no Ensino Fundamental I, sendo predominante esta 

atividade na rede municipal de ensino entre estudantes do sexo feminino. 

 Quanto aos estudantes das turmas finais do interior, a experiência como 

professores de matemática é uma atividade presente em cerca de 40% dos 

formandos. Destes estudantes, aproximadamente, 73% são do sexo masculino e já 

trabalharam no Ensino Fundamental II ou Médio, na rede estadual de ensino até 

com quatro anos de experiência na docência nestes níveis de ensino. E, de forma 

semelhante aos estudantes das turmas iniciais, estudantes do sexo feminino das 

turmas finais afirmaram ter sua experiência inicial como professoras de matemática 

no ensino fundamental I da rede municipal de ensino.  
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5.3 Sistematização da pesquisa: os instrumentos e procedimentos utilizados  

 

 

 A seguir apresentaremos o processo de aplicação da coleta de dados através 

da associação livre e da análise dos dados, a partir da análise fatorial de 

correspondência, mediada pelo uso do software Trideux. 

 
 

5.3.1 A coleta de dados: a associação livre 

 

  
 Utilizamos a aplicação de questionários de associação livre com o objetivo 

de identificar o campo semântico das representações de professores e estudantes 

sobre a profissão docente, em particular na disciplina “Matemática”. Com base nas 

considerações de Abric (1994) apud Sá (19996) sobre as vantagens de utilização 

deste instrumento: 

 
O caráter espontâneo – portanto menos controlado – e a dimensão projetiva 
dessa produção deveriam portanto permitir o acesso, muito mais facilmente e 
rapidamente do que uma entrevista, aos elementos que constituem o 
universo semântico do termo ou objeto estudado. A associação livre permite a 
atualização dos elementos implícitos ou latentes que seriam perdidos ou 
mascarados nas produções discursivas (ABRIC, 1994 apud SÁ, 1996, p. 116) 
 

 Almeida (2005) explica que a técnica de associação livre consiste exatamente 

em “apresentar a um sujeito (alguém que representa algo), uma palavra, frase ou 

expressão (algo que está sendo representado por alguém), que funcionará como um 

termo indutor, correspondendo ao objeto da representação que está sendo 

investigado” (p.52). 

 As expressões indutoras apresentadas aos sujeitos foram “profissão professor” 

e “profissão professor de matemática”. A organização destas expressões nos 

questionários (em apêndice) ocorreu em ordens de apresentação diferentes, 

baseada em estudos como os de Silva (2002), indicadores que a forma de 

apresentação das palavras influencia as associações produzidas pelos sujeitos, o 

que nos ajuda a identificar as especificidades de cada uma das representações.  

O número de questionários aplicados aos professores de matemática, em 

função da forma de apresentação das expressões indutoras está explicitado no 

quadro a seguir: 
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Quadro 12 - Questionários aplicados a professores de matemática 

 
Profissão professor/ 
profissão professor de matemática 

Profissão professor de matemática/ 
profissão professor 

Interior (107) 
 

 
 

Interior (119) 
  

 

 
 
 

Capital, zona 
Metropolitana 
e Litoral 

Agreste Sertão Mata TOTAL 

Capital, zona 
Metropolitana 
e Litoral 

Agreste Sertão Mata TOTAL 
65 31 51 25 172 71 31 54 34 190 

  
Em relação aos professores não formados em matemática, determinamos a 

aplicação dos questionários em função de suas áreas de atuação, como veremos a 

seguir: 

 
Quadro 13 - Questionários aplicados a professores formados em outras áreas 

 
Número de 
professores por 
disciplina 

Profissão professor/ 
profissão professor de 
matemática 

Profissão professor de 
matemática/ 
profissão professor Total 

Letras 15 15 30 
Biologia 15 15 30 
Geografia 14 15 29 
História 15 14 29 
Pedagogia 15 13 28 

 Total 74 72 146 

 
Os questionários respondidos pelos estudantes de licenciatura em 

matemática estão apresentados no quadro abaixo: 

 
Quadro 14 - Questionários aplicados a estudantes de licenciatura em matemática 

 
Profissão professor/ 
profissão professor de matemática 

Profissão professor de 
matemática/ 
profissão professor 

Estímulo/ 
Questionários 
aplicados 

Turmas iniciais Turmas finais Turmas 
iniciais 

Turmas 
finais 

total 

Capital 24 15 25 15 79 
Interior 25 20 17 20 82 

Total 49 35 42 35 161 
 

Um aspecto a destacar, é que o uso da associação livre em pesquisas com 

representações sociais está relacionado, muitas vezes, aos pesquisadores ligados à 

Teoria do Núcleo Central, interessados em conhecer não apenas os conteúdos da 

representação, mas também sua estrutura ou organização interna (Sá, 1998). Para 

isso é preciso um trabalho, por parte do sujeito, de reflexão sobre as associações 

por ele propostas. 
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Assim, no processo de coleta de dados com o uso da associação livre, além 

dos sujeitos indicarem as seis palavras que à Profissão Professor - PP e Profissão 

Professor de Matemática - PPM, os fizessem lembrar, foi pedido para que 

efetuassem sobre suas próprias produções um trabalho cognitivo de análise, de 

comparação e de hierarquização da importância dos sentidos por eles atribuídos, 

que se deu através da indicação das duas palavras consideradas como mais 

importantes dentre as palavras associadas às referidas expressões.  

Com este procedimento, obtivemos o campo semântico das representações 

sociais sobre a profissão docente, com a especificidade em matemática, assim como 

os elementos candidatos ao núcleo central destas representações. 

 

 

5.3.2 A análise dos dados 

 

 

 Em relação ao conteúdo do campo semântico das representações dos 

professores e estudantes, obtido na associação livre, procedemos à seleção das 

palavras com similaridade de significação, agrupando as menos frequentes às de 

maior frequência. Em seguida, fizemos o processamento destas palavras com o 

auxílio do software Trideux, que produziu um arquivo com as palavras evocadas e 

indicadas como importantes, organizadas por ordem de frequência, com destaque 

sobre aquelas com frequência igual ou superior a 4.   

Neste processo, a organização do tratamento dos dados ocorreu pela seleção 

das palavras associadas à profissão professor ou profissão professor de matemática 

em função ‘apenas’ da apresentação PP/PPM ou PPM/PP por cada grupo de 

sujeitos investigados. Posteriormente, reunimos estes dados apresentados na forma 

PP/PPM ou PPM/PP para um único arquivo PP ou PPM. 

 Por fim, as palavras de todos os grupos de sujeitos foram reunidas para 

profissão professor ou profissão professor de matemática. 

Posteriormente, em busca das diferenças entre as representações sociais, 

procedemos ao uso do Trideux para a análise fatorial de correspondência das 

palavras associadas à profissão professor e a profissão professor de matemática. O 

resultado da análise fatorial de correspondência é apresentado na forma de um 

gráfico denominado “plano fatorial”, onde se destacam o fator 1, considerado como 
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mais importante e o fator 2 como auxiliar “no jogo de oposições evidenciadas pelas 

modalidades (respostas aos estímulos indutores )” ( Nóbrega e Lucena, 2004).  

A análise fatorial de correspondência foi utilizada em dois momentos. No 

primeiro momento, para a identificação das diferentes representações dos grupos 

investigados e no segundo momento para a identificação entre essas diferenças e 

as características dos sujeitos. Como síntese do processamento da análise dos 

dados, apresentamos o quadro a seguir:  

 
Quadro 15 - Procedimento de análise dos dados 

 
 Objeto de análise Procedimento Finalidade 

 
1ª etap

a 

O campo semântico 
das representações 
sociais sobre a 
profissão professor e 
a profissão professor 
de matemática  
 
 

Identificação do conteúdo semântico 
das representações sociais sobre a 
profissão professor e a profissão 
professor de matemática 
 
Comparação do conteúdo das RS 
sobre a “profissão professor” e a 
“profissão professor de 
matemática” em função da 
apresentação dos estímulos PP/PPM 
e PPM/PP. 
 
Síntese comparativa do conteúdo 
das RS sobre a “profissão 
professor” e a “profissão 
professor de matemática”. 

Definir o campo 
semântico das 
representações sociais 
sobre a PP e a PPM. 
 
Minimizar a 
ambiguidade das 
expressões indutoras 
na apreensão das RS. 
 
Situar as RS sobre os 
aspectos gerais e 
específicos da 
profissão docente em 
matemática. 
 

Identificação das palavras mais 
frequentes e consideradas como 
mais importantes no campo 
semântico das RS sobre a profissão 
professor e a profissão professor 
de matemática  
 
 

Aprender os elementos 
nucleares das 
representações sociais 
sobre a profissão 
docente em 
matemática. 

 
2ª etap

a 
 Os elementos do 

núcleo central: a 
estrutura interna das 
representações 
sociais sobre a 
profissão professor 
de matemática 

Análise fatorial de correspondência 
das palavras associadas pelos 
professores e estudantes sobre à 
“profissão professor de 
matemática”. 

Diferenciar as RS dos 
grupos de sujeitos 
investigados sobre a 
profissão docente em 
matemática. 
 
Relacionar as RS sobre 
a profissão docente em 
matemática às 
características dos 
sujeitos. 

 
 A partir da descrição das etapas explicitadas no quadro acima, 

apresentaremos os resultados obtidos na pesquisa no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 6 RESULTADOS 

__________________________________________________________________ 

 

Sou um guardador de rebanhos 
O rebanho é os meus pensamentos 

E os meus pensamentos são todos sensações. 
Penso com os olhos e com os ouvidos 

E com as mãos e os pés 
E com o nariz e a boca. 

 

(Ricardo Reis)  
 

  

6.1 As representações sociais dos professores de matemática sobre a 

profissão professor e a profissão professor de matemática 

 

 

 A comparação do conteúdo das RS sobre a “profissão professor” em função 

da ordem de apresentação dos estímulos PP/PPM e PPM/PP, permitiu-nos observar 

que de maneira geral, a ordem de apresentação das expressões indutoras pouco 

influenciou na identificação do conteúdo dessas representações dos professores de 

matemática. Apesar de se identificar a presença de algumas palavras específicas 

em função da ordem de apresentação. 

Além deste fato, houve também uma proximidade importante entre os 

elementos constitutivos das representações sociais sobre a “profissão professor” e 

daquelas relativas ao exercício profissional da disciplina Matemática.  

A partir da análise das palavras associadas com suas respectivas 

frequências, identificamos sentidos que podem ser expressos em termos de 

categorias semânticas que compõem as representações sociais da profissão 

docente/ do professor de matemática. Organizamos, assim, as palavras associadas 

em onze categorias. São elas: pessoal, deontológica, socioafetiva, socioeconômica, 

vocacional, social, emocional, epistemológica, didático-pedagógica, institucional e 

profissional. 
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6.1.1 O campo semântico das representações sociais dos professores de 

matemática sobre a profissão professor 

  

 

Os professores de matemática associaram à profissão professor diversos 

sentidos relacionados à profissionalização (em seus aspectos relacionados ao 

profissionalismo ou à profissionalidade) docente, assim como aspectos voltados para 

a desprofissionalização desta profissão, que puderam favorecer o nosso 

entendimento sobre a falta de professores na disciplina matemática. No quadro a 

seguir apresentaremos o conteúdo das representações sociais dos professores de 

matemática sobre a profissão professor, obtidos em função da ordem de 

apresentação dos estímulos PP/PPM e PPM/PP:  
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Quadro 16 - Palavras associadas à expressão indutora profissão professor com os estímulos 
PP/PPM ou PPM/PP por professores de matemática com freqüência igual ou superior a 4 
 

PROFISSÃO PROFESSOR 

PP/PPM PPM/PP 
Palavras 
associadas 

 
Fq 

Palavras 
associadas 

 
Fq 

Palavras 
associadas 

 
Fq 

Palavras 
associadas 

 
Fq 

DEDICAÇÃO 65 PESQUISA 7 DEDICAÇÃO 49 ÉTICA 7 

COMPROMISSO 53 SABER 7 COMPROMISSO 41 MUDAR 7 

RESPONSABILIDADE 46 ajudar 6 RESPONSABILIDADE 40 ORIENTAR 7 

AMOR 45 alegria 6 AMOR 28 PROFISSIONAL 7 

CONHECER 35 avaliação 6 APRENDER 27 SOFRER 7 

EDUCAR 27 COMPREENSÃO 6 PACIÊNCIA 24 superar 7 

PACIÊNCIA 25 ESCOLA 6 DESAFIO 23 vontade 7 

VOCAÇÃO 23 HUMANO 6 DESVALORIZAÇÃO 20 admirado 6 

ESPERANÇA 19 refletir 6 CONHECER 18 AFETO 6 

APRENDER 19 ALUNO 5 EDUCAR 18 HUMILDE 6 

MEDIAR 18 COMPETÊNCIA 5 ESPERANÇA 18 persistir 6 

RESPEITO 18 construir 5 FORMAÇÃO 18 SOLIDÁRIO 6 

TRABALHO 18 CORAGEM 5 SALÁRIO 18 sonho 6 

AMIGO 17 ÉTICA 5 VOCAÇÃO 18 assiduidade 5 

FORMAÇÃO 16 flexível 5 mediar 17 ATITUDE 5 

PRAZER 15 GRATIDÃO 5 PESQUISA 15 CIDADANIA 5 

DESAFIO 13 PERSEVERAR 5 COMPREENSÃO 14 COMPETÊNCIA 5 

DESVALORIZAÇÃO 13 PROFISSIONAL 5 PERSEVERAR 14 CORAGEM 5 

MOTIVAÇÃO 13 TRANSFORMAÇÃO 5 ENSINO 13 didática 5 

ORIENTAR 13 ATITUDE 4 LUTA 13 ESCOLA 5 

ESTUDO 12 FACILITADOR 4 PRAZER 13 FACILITADOR 5 

MUDAR 12 hábil 4 RESPEITO 13 formador 5 

CRIATIVO 11 HUMILDE 4 SABER 13 honesto 5 

DIFÍCIL 11 IMPORTANTE 4 TRANSFORMAÇÃO 12 INTERAGIR 5 

ENSINO 11 sincero 4 CRIATIVO 11 partilha 5 

SOLIDÁRIO 11 socialização 4 dinâmico 11 PLANEJAR 5 

cansaço 10 TEMPO 4 ESTUDO 11 revolta 5 

FRUSTRAÇÃO 10    FRUSTRAÇÃO 11 TRABALHO 5 

futuro 10    MOTIVAÇÃO 11 atualização 4 

LUTA 10    VALORIZAÇÃO 11 aula 4 

SALÁRIO 10    ALUNO 10 busca 4 

CIDADANIA 9    AMIGO 9 conquista 4 

realização 9    referência 9 contexto 4 

VALORIZAÇÃO 9    TEMPO 9 crítica 4 

AFETO 8    capaz 8 curioso 4 

DISCIPLINA 8    GRATIDÃO 8 gosto 4 

PLANEJAR 8    IMPORTANTE 8 HUMANO 4 

SOFRER 8    inovar 8 raciocínio 4 

TRANSMITIR 8    DIFÍCIL 7 TRANSMITIR 4 

INTERAGIR 7    DISCIPLINA 7 vivência 4 
 Total de palavras associadas/  

palavras diferentes 
841/ 
67 

Total de palavras associadas/  
palavras diferentes 

854/ 
80 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões 
indutoras PP/PPM e PPM/PP.  
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No Quadro 16, podemos observar que as palavras que se apresentaram 

como mais frequentes à profissão professor diz respeito à dimensão deontológica da 

profissão docente. 

Os professores de matemática reconhecem o sentido deontológico de sua 

profissão na expressão de palavras como compromisso, responsabilidade e ética. 

Em consonância com uma conotação mais socioafetiva denotando o envolvimento 

do professor em seu trabalho pela dedicação. 

Para Veiga e Araújo (1999), o fato de o exercício do magistério não se reger 

por referência a uma regulamentação e a uma deontologia consignada num código 

escrito “não quer dizer que haja implícito no desempenho profissional de cada 

professor uma ética, isto é, um entendimento, ou pressentimento, do modo como 

convém que se desempenhe a profissão” (Silva, 1997 apud Veiga e Araújo 1999, p. 

117). 

Retomando a dimensão socioafetiva presente nas representações sobre a 

profissão professor, percebemos aspectos relacionados ao desenvolvimento pessoal 

e profissional dos professores de matemática. 

No desenvolvimento pessoal, “o professor é a pessoa. E uma parte 

importante da pessoa é o professor” (Nias, 1991 apud Nóvoa, 1999). Neste sentido, 

as representações sociais dos professores de matemática expressas em palavras 

como amor, paciência, afeto, amigo, compreensão, humano reforçam, com efeito, 

que “ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para seres 

humanos”  (Tardif e Lessard, 2007). Os autores destacam que o fato da docência 

trabalhar com seres humanos “trata-se do âmago das relações interativas entre os 

trabalhadores e os ‘trabalhados’ que irradia sobre todas as funções e dimensões do 

métier” (idem, p. 35). 

Neste contexto, o desenvolvimento profissional entendido “como um conjunto 

de fatores que possibilitam ou impedem que o professor progrida em sua vida 

profissional” (Ramalho et al., 2004) foi referenciado em positividade pelos 

professores de matemática, com base nas representações prazer, alegria, gosto e 

realização. 

Tais representações se amalgamam com o devotamento à profissão docente 

com base na “vocação” em seu sentido figurado como sacerdócio. Nesta dimensão 

vocacional podem ser inclusas as palavras associadas pelos professores de 

matemática: sofrer, solidariedade, ajudar, partilha e humildade. Baseadas em 



 124 

princípios religiosos, “absolutamente presente entre nós como forma discursiva, pois 

embora, aparentemente sofra alterações, não tem mudado sua essência” (Hipolyto, 

1999, p. 84). 

Outras palavras com frequência elevada se referem à função social da 

profissão docente na evocação da palavra educar no sentido de uma acepção mais 

geral do termo, ligada à “condições psicológicas e culturais” (Sacristán, 1999), e 

ainda nas palavras orientar, cidadania e transformação. 

À profissão professor, as associações respeito, gratidão e importância se 

apresentaram em consonância com a valorização do profissionalismo docente.   

A dimensão socioeconômica foi representada pela palavra salário e o 

desgaste emocional e profissional do professor foi presente nas representações: 

difícil, cansaço e frustração.  

Segundo Codo (1999), um dos riscos de se permanecer preso a aspectos 

negativos da profissão docente é o baixo envolvimento pessoal no trabalho, que 

também pode ser entendido como baixa realização pessoal no trabalho. Desta forma 

ocorreria nesta relação afeto-trabalho, na verdade, a perda do investimento afetivo. 

Para o autor “não conseguir atingir os objetivos aos quais se propõe traz ao 

professor um sentimento de impotência, de incapacidade pessoal para realizar algo 

que tanto sonhou” (p.242). 

Em decorrência disso, a profissão professor parece se inserir em um quadro 

de expectativas que os professores de matemática representam à docência pela 

expressão de uma dimensão motivacional baseada em palavras como: vontade, 

desafio, luta, persistência e esperança, que em maior ou menor medida 

determinariam o envolvimento do professor em seu trabalho. 

No que se refere à docência como trabalho, “a profissão professor e a 

chamada profissionalidade, que seria essa profissão em ação” (Cunha, 1999, p. 

132), observamos de forma frequente, a dimensão epistemológica das 

representações dos professores de matemática com base nas palavras conhecer e 

saber. Segundo Azzi (2005) o professor  

 
ao se defrontar com os problemas da sala de aula, que são bastante 
complexos, lança mão dos conhecimentos que possui, de uma maneira 
original e muitas vezes, criativa, elaborando sua própria forma de intervenção 
na sala de aula, Mas esse processo de elaboração do professor é ainda 
empírico, faltando-lhe uma organização intencional do saber que constrói. A 
construção do conhecimento requer investigação e sistematização, 
desenvolvidas com base metódica (AZZI, 2005, p. 44). 



 125 

Pelo exposto, Paiva (2006) citando Tardif (1991), aponta que a epistemologia 

da prática é “o estudo do conjunto de saberes utilizados realmente pelos 

professores, em seu espaço de trabalho cotidiano, para desempenhar todas as suas 

tarefas” (p. 93). Desta forma, essa epistemologia daria um novo significado à escola 

e à profissão docente, pois “a prática (de sala de aula) passa de campo de aplicação 

a campo de produção de conhecimentos, conferindo-se legitimidade aos saberes 

práticos” (Salgado, 2003 apud Paiva, 2006, p. 93).  

Percebemos de modo frequente em nossa investigação, na empiria das 

representações sociais dos professores de matemática sobre a profissão docente o 

“saber da tradição pedagógica”, este saber que “é a maneira de dar aulas, é o uso 

da profissão” (Brito e Alves, 2006, p. 28), ao qual Melo (2005) trata como saberes 

didático-pedagógicos. 

Na dimensão didático-pedagógica, levando em consideração “o saber que o 

professor constrói no cotidiano de seu trabalho e que fundamenta sua ação docente” 

(Azzi, 2005), destacaram-se as seguintes palavras associadas a PP: ensino, 

aprender, mediar, interagir, transmitir, aluno, construir e facilitador. 

Com base na frequência das palavras “formação, competência, criatividade, 

estudo e pesquisa”, em parte podemos dizer que os professores de matemática 

reconheceram elementos de seu desenvolvimento pessoal, como fatores de 

profissionalização de sua profissão. Segundo Pimenta (2005): 

 
a formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de saberes: 
saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, 
saberes de uma militância pedagógica. O que coloca os elementos para 
produzir a profissão docente, dotando-a de saberes específicos que não são 
únicos, no sentido de que não compõem um corpo acabado de 
conhecimentos, pois os problemas da prática profissional docente não são 
meramente instrumentais, mas comportam situações problemáticas que 
requerem decisões num terreno de grande complexidade, incerteza, 
singularidade e de conflito de valores (PIMENTA, 2005, p. 30). 
 

No Quadro 16, as palavras como tempo e disciplina, levam-nos a pensar a 

profissão professor também sobre a dimensão institucional, ou seja, sobre fatores de 

funcionamento das escolas. A palavra “tempo” compondo o campo semântico das 

representações, pode ser entendida dentro da complexidade da profissão docente 

no que Pimenta aponta como situações problemáticas. Para Alves (2004) apud Brito 

e Alves (2006), “a maneira como se configura a carga horária do professor constitui 

uma das dificuldades para o trabalho deste, e o tempo é um fator determinante para 
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direcionar as ações pedagógicas” (p. 39). Ainda a autora discute que existe “um 

tempo que está sempre em falta. Falta tempo para analisar e refletir sobre a prática, 

para trocar experiências com seus pares, para planejar as aulas e para investir na 

formação” (idem, ibidem). 

Quanto à palavra “disciplina”, esta, segundo Esteve (1999), é apontada como 

um fator de contribuição ao mal-estar docente dos professores com base na 

mudança das relações entre professor-aluno. Para o autor “as relações nas escolas 

mudaram, tornando-se mais conflituosas, e muitos professores não souberam 

encontrar novos modelos, mais justos e participativos, de convivência e de 

disciplina” (p. 107). 

 A seguir apresentaremos as palavras associadas pelos professores de 

matemática à expressão profissão professor, consideradas como mais importantes, 

ou seja, aquelas que são candidatas a compor o Núcleo Central das representações 

dos professores de matemática sobre a profissão professor. 

 

 

6.1.2 O núcleo central das representações sociais dos professores de 

matemática sobre a profissão professor 

 

 

Apresentamos no quadro a seguir as palavras identificadas como candidatas 

ao Núcleo Central das representações sociais dos professores de matemática sobre 

a profissão professor. 
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Quadro 17 – Palavras indicadas como mais importantes à expressão indutora profissão 
professor com os estímulos PP/PPM ou PPM/PP por professores de matemática com 
freqüência igual ou superior a 4 
 

PROFISSÃO PROFESSOR 

PP/PPM  PPM/PP 

Palavras associadas Fq 
Palavras  
associadas 

 
Fq 

Palavras  
associadas Fq 

Palavras  
associadas 

 
 
Fq 

COMPROMISSO 36 ESTUDO 5 COMPROMISSO 21 MEDIAR 6 

AMOR 26 orientar 5 RESPONSABILIDADE 20 respeito 6 

DEDICAÇÃO 23 cidadania 4 DEDICAÇÃO 17 valorização 6 

RESPONSABILIDADE 21 construir 4 AMOR 12 ensino 5 

conhecer 20 facilitador 4 VOCAÇÃO 12 formação 5 

EDUCAR 13 futuro 4 paciência 10 luta 5 

VOCAÇÃO 12 PESQUISA 4 EDUCAR 10 saber 5 

esperança 9 prazer 4 APRENDER 10 conquista 4 

DESAFIO 8 realização 4 salário 9 ESTUDO 4 

APRENDER 7 TRANSFORMAÇÃO 4 DESAFIO 7 gratidão 4 

MEDIAR 6     aluno 6 PESQUISA 4 

        criativo 6 TRANSFORMAÇÃO 4 

        desvalorização 6     

Total de palavras associadas/  
palavras diferentes  

223/ 
21 

 Total de palavras associadas/ 
 palavras diferentes 

204/ 
25 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões 
indutoras PP/PPM e PPM/PP.  
 
 A partir da análise das palavras apresentadas no Quadro 17, confirmamos 

como a dimensão deontológica está presente, enquanto dimensão estruturadora, 

nas representações dos professores de matemática sobre a profissão docente. 

Neste sentido, Tardif e Lessard (2007) apontam que “a dimensão ética nada tem de 

periférica nos ofícios e nas profissões de relações humanas, mas está, ao contrário, 

no coração desse trabalho” (p.271).  

 Segundo Veiga (2002): “a moral deontológica é uma ética aplicada, 

devotada a vivenciar princípios valorativos que deverão orientar uma dada 

organização social ou profissional” (p.109). A este respeito, autores como 

Vasconcelos (2003) destacam que “não adianta existirem condições favoráveis para 

um trabalho renovado se não houver o compromisso para tal” (p. 88) e discutem que 

pela questão da responsabilidade podemos nos aproximar da ética do trabalho 

docente (p. 112). 

Os sentidos atribuídos à origem religiosa da profissão com base na 

representação “vocação” se apresentaram também como elementos constitutivos do 

núcleo central das representações dos professores de matemática. Neste sentido, 

Arroyo (2007) levanta a questão sobre se o avanço do profissionalismo docente 

poderia substituir a “vocação” e aponta como resposta o fato que “a ideia de 
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vocação está incrustada na ideia de profissão” (p. 33). E afirma que “vocação, 

profissão nos situam em campos semânticos tão próximos das representações 

sociais em que foram configurados culturalmente”. Que se tornam “difíceis de apagar 

no imaginário social e pessoal sobre o ser professor, educador, docente” (Arroyo, 

2007, p.33). 

 Outro componente do núcleo central das representações sociais dos 

professores de matemática sobre a profissão professor, diz respeito à dimensão 

socioafetiva. Como discorremos anteriormente esta dimensão, ora está voltada para 

aspectos interpessoais, ora para aspectos mais centrados no profissionalismo 

docente. O que pode ser concebido sobre a defesa de alguns autores que “a relação 

de inúmeros professores com os alunos e com a profissão é, antes de tudo, uma 

relação afetiva” (Tardif e Lessard, 2007, p. 151). 

Nas representações dos professores de matemática sobre a profissão 

docente, se por um lado tivemos uma ênfase na dimensão deontológica, socioafetiva 

e de sua função social enquanto educadores, por outro lado, tivemos uma carga 

negativa centrada na representação social de sua situação socioeconômica, como 

elemento de desprofissionalização de seu trabalho. 

Na dimensão didático-pedagógica, os professores de matemática relegaram 

no universo do núcleo central a representação “transmitir” e destacaram as 

representações construir, mediar e facilitador. Sobre este aspecto, Masetto (2003) 

aponta que “a atitude do professor está mudando: de um especialista que ensina 

para o profissional da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma 

ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem” (p.24). 

Quanto aos aspectos voltados para o seu desenvolvimento 

pessoal/profissional, podemos constatar no quadro 16 que a palavra pesquisa 

apareceu nas duas ordens de estímulos propostas (PP/PPM e PPM/PP), o que 

indica ser um fator relevante no processo de profissionalização docente dos 

professores de matemática. 

A ideia do professor como pesquisador, segundo Stenhouse (1987) apud 

Ramalho et al. (2004) baseia-se em uma visão que procura superar a posição na 

qual é colocado o professor no “racionalismo técnico”.  Desta forma, “o professor é 

construtor de sua prática, de saberes, quando no contexto singular da sala de aula 

sob finalidades de pesquisas, na busca de criar situações mediadas por valores e 

critérios educativos” (idem, ibidem). 
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Como sequência de nossas discussões sobre as representações sociais dos 

professores de matemática sobre a profissão professor, apresentaremos os 

resultados sobre as representações destes sujeitos, a partir da especificidade da 

profissão docente em matemática.  

 
 

6.1.3 O campo semântico das representações sociais dos professores de 

matemática sobre a profissão professor de matemática 

 

 

No quadro a seguir apresentaremos o que os professores de matemática 
associaram diretamente ao exercício do trabalho docente na área de matemática. 
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Quadro 18 - Palavras associadas à expressão indutora profissão professor de matemática com os 
estímulos PP/PPM ou PPM/PP por professores de matemática com freqüência igual ou superior a 4. 

PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PP/PPM PPM/PP 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

DESAFIO 38 PAIXÃO 7 COMPROMISSO 46 MUDAR 7 

CONHECER 29 AFETO 6 DEDICAÇÃO 45 RESPEITO 7 

COMPROMISSO 27 CANSAÇO 6 RESPONSABILIDADE 44 SALÁRIO 7 

AMOR 26 CONTEXTO 6 DESAFIO 38 transformação 7 

DEDICAÇÃO 25 CORAGEM 6 PACIÊNCIA 31 AVALIAÇÃO 6 

DIFÍCIL 24 dinâmico 6 AMOR 26 CONTEXTO 6 

CÁLCULO 22 EDUCAR 6 CONHECER 24 DESVALORIZAÇÃO 6 

RACIOCÍNIO 21 exato 6 RACIOCÍNIO 24 HUMILDE 6 

RESPONSABILIDADE 20 IMPORTANTE 6 PRAZER 23 MEDIAR 6 

CRIATIVO 18 medo 6 APRENDER 22 PLANEJAR 6 

PACIÊNCIA 18 PESQUISA 6 CRIATIVO 18 REALIZAÇÃO 6 

FORMAÇÃO 16 SALÁRIO 6 ESTUDO 16 solidário 6 

MEDIAR 16 abstrato 5 LÓGICA 16 conexão 5 

PROBLEMA 16 ALUNO 5 DIFÍCIL 15 CONSTRUIR 5 

APRENDER 14 chato 5 PESQUISA 15 curioso 5 

CRÍTICA 12 ENSINO 5 CÁLCULO 12 disciplina 5 

DESVALORIZAÇÃO 12 fracasso 5 ENSINO 13 ÉTICA 5 

NÚMERO 12 futuro 5 PERSISTIR 13 IMPORTANTE 5 

RESPEITO 12 GOSTO 5 COMPREENSÃO 12 operar 5 

ESTUDO 11 PRÁTICO 5 LUTA 12 vivência 5 

INTELIGÊNCIA 11 PREOCUPAÇÃO 5 PERSEVERAR 12 AFETO 4 

LÓGICA 11 seguro 5 PROBLEMA 12 analise 4 

ESPERANÇA 10 alegria 4 VOCAÇÃO 12 capacitação 4 

PRAZER 10 AMIGO 4 FORMAÇÃO 11 DESCOBRIR 4 

SABER 10 carrasco 4 INOVAR 10 domínio 4 

VONTADE 10 COMPETÊNCIA 4 MOTIVAÇÃO 10 EXTINÇÃO 4 

MOTIVAÇÃO 9 CONSTRUIR 4 NÚMERO 10 facilitador 4 

PERSISTIR 9 DESCOBRIR 4 ALUNO 9 FLEXÍVEL 4 

VOCAÇÃO 9 entender 4 ESPERANÇA 9 GOSTO 4 

AVALIAÇÃO 8 ÉTICA 4 FRUSTRAÇÃO 9 gratidão 4 

COMPREENSÃO 8 EXTINÇÃO 4 AMIGO 8 HÁBIL 4 

MUDAR 8 FLEXÍVEL 4 COMPETÊNCIA 8 interpretação 4 

PENSAR 8 HÁBIL 4 EDUCAR 8 objetivo 4 

REALIZAÇÃO 8 humano 4 INTELIGÊNCIA 8 PAIXÃO 4 

REFLEXÃO 8 HUMILDE 4 INTERAGIR 8 PENSAR 4 

solução 8 interdisciplinaridade 4 profissional 8 PRÁTICO 4 

trabalho 8 PERSEVERAR 4 SABER 8 PREOCUPAÇÃO 4 

clareza 7 PLANEJAR 4 tempo 8 qualidade 4 

FRUSTRAÇÃO 7 sistematização 4 CANSAÇO 7 REFLEXÃO 4 

INOVAR 7 solidão 4 capaz 7 sonho 4 

INTERAGIR 7 transmitir 4 CORAGEM 7 superar 4 

LUTA 7 valorização 4 CRÍTICA 7 VONTADE 4 
  Total de Palavras associadas/ 

palavras diferentes 
780/
84 

 Total de Palavras associadas/ 
palavras diferentes 

865/ 
84 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões indutoras PP/PPM e PPM/PP.  
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A partir da análise do Quadro 18, esta nos permite constatar que as palavras 

associadas à profissão professor de matemática, agrupam-se como aquelas 

referentes à profissão professor em torno das dimensões deontológica e 

socioafetiva. 

No entanto, percebemos que a dimensão epistemológica da prática, 

relacionada aos saberes docentes teve maior frequência na expressão profissão 

professor de matemática. O que nos indica alguns elementos reveladores sobre a 

profissionalidade docente nesta área do conhecimento. 

 Em relação ao saber disciplinar, sinalizado por Brito e Alves (2006) como “o 

saber da matéria”, dentre as palavras associadas pelos professores de matemática 

sobre a PPM, encontramos referência a este saber nas associações: cálculo, 

número e lógica.  

Expressando a dimensão didático-pedagógica dos saberes docentes, em 

nossa investigação sobre as RS dos professores de matemática sobre a “profissão 

professor de matemática”, observamos as palavras: raciocínio, mediar, problema, 

refletir, interagir, contexto (contextualização), construir, descobrir, entender, 

interdisciplinaridade, sistematização, transmitir, conexão, análise, operar, 

interpretação. 

Ainda na observação das palavras ilustradas no Quadro 18, na dimensão 

epistemológica da prática, em referência aos saberes curriculares como aquele 

“presente nos programas, manuais, cadernos de exercícios”, que o professor “usa 

para orientar o seu planejamento” (Brito e Alves, 2006), identificamos as palavras: 

planejar, objetivo e avaliação.   

Quanto ao saber da experiência dos professores de matemática, constituído 

como “algo pessoal, próprio de cada professor” (...) (Brito e Alves, 2006). E ainda 

como afirma Tardif et al. (1991) apud Melo (2005), formador de um “conjunto de 

representações a partir das quais o (a)s professore(a)s interpretam, compreendem e 

orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas dimensões”, 

observamos alguns significados sobre as RS dos professores de matemática 

investigados, inseridos numa dimensão pessoal sobre si e, consequentemente, 

sobre sua profissão.  

Constatamos que as representações sociais dos professores de matemática 

sobre a profissão professor de matemática, na dimensão pessoal apresentaram em 

maior medida positividade em palavras associadas como: criativo, inteligente, 
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flexível e hábil. Entre os elementos com uma conotação negativa dentro desta 

dimensão, apareceram medo, chato e carrasco de modo irrelevante em relação à 

frequência das palavras em positividade nesta dimensão. Os professores 

investigados, embora reconheçam estes estereótipos, não os colocam em 

superioridade aos aspectos cognitivos relacionados à docência em matemática.  

Particularmente, entre as associações referentes à profissão professor de 

matemática observamos que os professores de matemática enfatizaram as palavras: 

crítica, preocupação e extinção; que indicam incidir sobre a carência de professores 

nesta área.  

A crítica pode ser entendida em função das queixas dos professores em 

relação a sua condição de trabalho (em palavras como frustração e salário) e de 

outro modo, sobre a cobrança por bons resultados pela sociedade (haja vista a 

palavra fracasso). Segundo Esteve (1999), o fato do professor estar sempre sujeito à 

crítica, tanto no plano dos valores como no domínio metodológico, 

independentemente do modelo que escolher estaria relacionado ao aumento das 

contradições no exercício da docência e em parte à ruptura do consenso sobre a 

educação, acrescentando a este fato “a mudança de expectativa em relação ao 

sistema educativo”.  

É possível observar no Quadro 18, que a palavra “preocupação” se insere em 

um contexto de outros fatores de desprofissionalização sobre a dimensão emocional 

do exercício da docência como “frustração” e “fracasso”, o que nos remete as 

considerações de Nunes e Monteiro (2007) quando afirmam que “os professores são 

pessoas com sentimentos, afetos, preferências, cóleras. Em seu fazer pedagógico 

oscilam momentos de prazer, pânico, incoerências, embaraços, stress, dúvidas, 

prazer, gosto e satisfação”.  

No que se refere aos elementos negativos, Esteve (1999, p. 120) aponta que 

o mal-estar docente tem como chave “a desvalorização do trabalho do professor, 

evidente em nosso contexto social, e nas deficientes condições de trabalho do 

professor na sala de aula, que o obrigam a uma atuação medíocre, pela qual acaba 

sempre por ser considerado o responsável”. O autor destaca que uma das 

consequências do mal-estar docente é o “desejo manifesto de abandonar a docência 

(realizado ou não)” (idem, p. 113). 

Consideramos que a palavra “extinção” presente nas representações dos 

professores de matemática sobre a profissão docente em matemática, insere-se na 
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pauta de discussões sobre a carência de professores no contexto da 

des/profissionalização da profissão docente. 

Segundo (Veiga, 1999, 116) “a questão da evasão dos professores deve 

receber um tratamento diferenciado no interior da questão mais ampla do prestígio 

social da profissão”. Para a autora,  

 
historicamente, o que tem contribuído para o processo de 
desprofissionalização gira em torno de três fatores interligados: acúmulo da 
jornada de trabalho dentro e fora da profissão, desvalorização dos princípios 
e finalidades reais do ensino, desprestígio profissional e o conseqüente 
abandono da profissão (VEIGA, 1999, p.118). 

  
Podemos dizer que os elementos apontados pela autora, encontram-se em 

convergência com a dimensão negativa das representações dos professores de 

matemática sobre seu trabalho docente. 

A seguir, apresentaremos os elementos nucleares das representações sociais 

dos professores de matemática sobre a profissão professor de matemática. 
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6.1.4 O núcleo central das representações sociais dos professores de 

matemática sobre a profissão professor de matemática 

   

 

 O próximo quadro contém as palavras apontadas como mais importantes 

dentre aquelas associadas à profissão professor de matemática. 

 
Quadro 19 – Palavras indicadas como mais importantes associadas à expressão indutora 
profissão professor de matemática com os estímulos PP/PPM ou PPM/PP por professores de 
matemática com frequência igual ou superior a 4 
 

PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
PP/PPM PPM/PP 

Palavras 
Associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
Associadas Fq 

 
Palavras 
Associadas 

 
Fq 

DESAFIO 20 clareza 5 COMPROMISSO 25 educar 6 
AMOR 17 esperança 5 RESPONSABILIDADE 21 persistir 6 
CONHECER 15 estudo 5 DESAFIO 18 CONHECER 5 
COMPROMISSO 14 REALIZAÇÃO 5 DEDICAÇÃO 17 CRIATIVO 5 
RACIOCÍNIO 11 respeito 5 APRENDER 11 pesquisa 5 
APRENDER 8 RESPONSABILIDADE 5 AMOR 10 compreensão 4 
CRIATIVO 7 aluno 4 PACIÊNCIA 10 mudar 4 
DEDICAÇÃO 7 contexto 4 PRAZER 9 paixão 4 
difícil 6 formação 4 RACIOCÍNIO 8 REALIZAÇÃO 4 
mediar 6 gosto 4 ensino 7 salário 4 
PACIÊNCIA 6 PRAZER 4 VOCAÇÃO 7 transformação 4 
cálculo 5 VOCAÇÃO 4     

Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 

176/ 
24 

Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 

194/ 
22 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões 
indutoras PP/PPM e PPM/PP.  

 

Podemos constatar no Quadro 19, no que diz respeito “aos saberes, 

competências e atitudes, etc. do agir profissional”, a profissionalidade, pela definição 

de Ramalho et al. (2004), que as representações sobre a dimensão deontológica e 

socioafetiva pela profissão docente foram reafirmadas, no núcleo central das 

representações sobre a profissão professor de matemática. 

 Também observamos que houve o destaque no núcleo central, da dimensão 

didático-pedagógica das representações dos professores de matemática, assim 

como dos saberes disciplinares. 

Percebemos que embora no campo semântico das representações sociais 

dos professores de matemática sobre a profissão docente em matemática, 

apresente indicações negativas, as representações constitutivas do núcleo central, 
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com exceção da dimensão socioeconômica, se apresentaram de forma positiva. 

Como já situado, o foco do nosso trabalho é a profissão docente em 

matemática. Optamos por uma estratégia metodológica que nos levasse a identificar 

aspectos gerais da profissão docente e aqueles que são específicos da atuação do 

professor de matemática. Entendemos, entretanto, que a constituição da 

representação social do professor de matemática sobre sua profissão pode ser 

apreendida de forma mais completa a partir da síntese entre as representações 

analisadas. 

A fim de melhor visualizarmos o conteúdo semântico das representações 

sociais sobre a profissão docente em matemática, apresentaremos um quadro geral 

das representações dos professores de matemática observando as semelhanças e 

diferenças de sentidos sobre as expressões profissão professor e profissão 

professor de matemática. 

 

 

6.1.5 Comparação do campo semântico das representações sociais dos 

professores de matemática sobre a profissão professor e a profissão professor 

de matemática 

 

 

 O próximo quadro apresenta o conjunto de palavras obtido a partir das 

expressões indutoras profissão professor e profissão professor de matemática. Com 

este procedimento tivemos um melhor aproveitamento das palavras associadas com 

frequência inferior a 4 (quatro) evocações. Desta forma, justificamos o aparecimento 

de novas palavras, sobretudo daquelas que aparecem com as menores frequências 

de evocações além das que já apresentamos nos quadros anteriores (15 e 17), 

como podem ser visualizadas a seguir:  
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Quadro 20 – Síntese das palavras associadas às expressões indutoras profissão professor e 
profissão professor de matemática pelos professores de matemática com freqüência igual ou 
superior a 4. 
 

PROFISSÃO PROFESSOR PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
Palavras 
 associadas 

Fq 
Palavras 
associadas 

Fq 
Palavras  
associadas 

Fq 
Palavras  
associadas 

Fq 

DEDICAÇÃO 114 CAPAZ 10 DESAFIO 76 PLANEJAR 10 

COMPROMISSO 94 COMPETÊNCIA 10 COMPROMISSO 73 TEMPO 10 

RESPONSABILIDADE 86 VONTADE 10 DEDICAÇÃO 70 TRABALHO 10 

AMOR 73 TROCA 10 RESPONSABILIDADE 64 CAPAZ 9 

CONHECER 53 CORAGEM 10 CONHECER 53 dinâmico 9 

PACIÊNCIA 49 HUMANO 10 AMOR 52 prático 9 

APRENDER 46 HUMILDE 10 PACIÊNCIA 49 preocupação 9 

EDUCAR 45 CONTEXTO 9 RACIOCÍNIO 45 CONSTRUIR 9 

VOCAÇÃO 41 ALEGRIA 9 DIFÍCIL 39 ÉTICA 9 

ESPERANÇA 40 FACILITADOR 9 CRIATIVO 36 exato 9 

DESAFIO 36 SONHO 9 APRENDER 36 solidário 9 

MEDIAR 35 AVALIAÇÃO 9 cálculo 36 GOSTO 9 

FORMAÇÃO 34 SUPERAR 9 PRAZER 33 conexão 8 

DESVALORIZAÇÃO 33 atitude 9 PROBLEMA 28 TRANSFORMAÇÃO 8 

RESPEITO 31 flexível 8 LÓGICA 27 CURIOSO 8 

PRAZER 28 REFLEXÃO 8 ESTUDO 27 medo 8 

SALÁRIO 28 INOVAR 8 FORMAÇÃO 27 abstrato 8 

PERSEVERAR 27 missão 7 MEDIAR 22 descobrir 8 

AMIGO 26 DIDÁTICA 7 NÚMERO 22 chato 8 

DIFÍCIL 25 assiduidade 7 PERSISTIR 21 PROFISSIONAL 8 

MOTIVAÇÃO 24 CONSTRUIR 7 PESQUISA 21 HÁBIL 8 

ENSINO 24 honesto 7 VOCAÇÃO 21 extinção 8 

ESTUDO 23 formador 7 COMPREENSÃO 20 FUTURO 8 

SOLIDÁRIO 23 ADMIRADO 7 crítica 19 fracasso 7 

TRABALHO 23 critico 6 INTELIGENTE 19 TRANSMITIR 7 

LUTA 23 PAIXÃO 6 LUTA 19 clareza 7 

PESQUISA 22 participar 6 MOTIVAÇÃO 19 GRATIDÃO 7 

CRIATIVO 22 sincero 6 ESPERANÇA 19 interpretação 7 

FRUSTRAÇÃO 21 CONQUISTA 6 RESPEITO 19 vivência 7 

ORIENTAR 20 socialização 6 DESVALORIZAÇÃO 18 carrasco 7 

COMPREENSÃO 20 INTELIGENTE 5 ENSINO 18 DISCIPLINA 7 

SABER 20 livro 5 SABER 18 domínio 7 

VALORIZAÇÃO 20 METODOLOGIA 5 INOVAR 17 seguro 7 

MUDAR 19 RACIOCÍNIO 5 PERSEVERAR 16 VALORIZAÇÃO 7 

TRANSFORMAÇÃO 17 QUALIDADE 5 FRUSTRAÇÃO 16 solidão 7 

DISCIPLINA 15 HÁBIL 5 INTERAGIR 15 HUMANO 7 

ALUNO 15 revolta 5 MUDAR 15 objetivo 6 

SOFRER 15 GOSTO 5 EDUCAR 14 ATENÇÃO 6 

CIDADANIA 14 ATENÇÃO 5 REALIZAÇÃO 14 AÇÃO 6 

DINÂMICO 14 diálogo 4 AVALIAÇÃO 14 entender 6 

AFETO 14 crescer 4 ALUNO 14 ALEGRIA 6 

PLANEJAR 13 atualização 4 VONTADE 14 operar 6 
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TEMPO 13 aula 4 CANSAÇO 13 sistematização 6 

FUTURO 13 oportunidade 4 SALÁRIO 13 ESCOLA 5 

GRATIDÃO 13 AÇÃO 4 CORAGEM 13 FACILITADOR 5 

CANSAÇO 13    AMIGO 12 análise 5 

PROFISSIONAL 12     pensar 12 DIDÁTICA 5 

TRANSMITIR 12     COMPETÊNCIA 12 técnica 5 

REALIZAÇÃO 12     REFLEXÃO 12 ágil 5 

referência 12     contexto 12 TROCA 5 

ÉTICA 12     IMPORTANTE 11 racional 5 

IMPORTANTE 12     PAIXÃO 11 SONHO 5 

CURIOSO 12     solução 11 CONQUISTA 5 

INTERAGIR 12     HUMILDE 10 busca 5 

ESCOLA 11     AFETO 10 interdisciplinaridade 5 

          esforço 4 

            prática 4 

            CIDADANIA 4 

            rigor 4 

            ADMIRADO 4 

            SUPERAR 4 

            QUALIDADE 4 

            SOFRER 4 

            social 4 

            ORIENTAR 4 

            organizar 4 

            METODOLOGIA 4 

            capacitação 4 
 Total de Palavras associadas/ 
palavras diferentes 

1835/ 
101  

  Total de Palavras associadas/ 
palavras diferentes  

1811/ 
122 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões indutoras profissão 
professor e profissão professor de matemática 
as palavras em itálico são aquelas que se apresentaram apenas a profissão professor 
as palavras em negrito são aquelas que se apresentaram apenas a profissão professor de matemática 

 

Percebemos no Quadro 20, que houve um número significativo de palavras 

associadas em comum sobre a profissão professor e a profissão professor de 

matemática. Sobretudo daquelas que dizem respeito à dimensão deontológica e 

socioafetiva. 

Sobre a ética deontológica Veiga (1999) tem enfatizado que esta pode 

oferecer um suporte para a organização dos profissionais da educação. Neste 

sentido, Cunha (1999) afirma que “além da visão tecnicista da profissão de 

professor, é necessário apelar para a ética que resgata a utopia e a ideologia que se 

manifestam na sua intencionalidade, pois é em torno desses elementos que a 

profissão docente se estrutura” (p.145). 

A ênfase dos professores de matemática sobre a dimensão socioafetiva traz à 

tona a discussão sobre profissionalização, apontada por Mizukami (1996) citado por 
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Pérez (2004) que a coloca como dependente do “interior do professor”. Sobre este 

aspecto, Ponte (1996) apud Pérez (2004) destaca maneiras de se estar na 

profissão: 

 
Os investidos, que vivem a sua profissão com entusiasmo e sentido de 
responsabilidade, remando muitas vezes contra ventos e marés (e que não 
são poucos); Os acomodados, que não têm esperança de ver ocorrer 
qualquer mudança significativa no ensino e que encaram a sua profissão 
fundamentalmente como um meio de sobrevivência; Os transitórios, que 
estão na profissão apenas de passagem à espera de mudar para outra 
atividade em que se sintam melhor (PONTE, 1996 apud PÉREZ, 2004). 

 
Podemos observar que os professores de matemática, além da ênfase na 

dimensão deontológica e socioafetiva, destacaram a dimensão vocacional sobre o 

exercício docente. Ressaltamos que a palavra “vocação” foi mais citada que 

“trabalho” e “profissional”. A ocorrência deste fato, segundo Hipolyto (1999), baseia-

se no fato de que “a docência resulta de um processo histórico que inclui elementos 

de natureza liberal do profissionalismo e elementos do ideário religioso da 

vocação”(p. 86). O que indica um enfraquecimento de uma perspectiva maior de 

profissionalização da docência. Segundo o autor esta “existe como realidade 

discursiva, como sonho prometido sempre arremessado a um futuro distante e 

indeterminado” (idem, ibidem). 

Como expressão sobre a valorização social da profissão docente, puderam 

ser observadas sobre os estímulos indutores profissão professor e profissão 

professor de matemática as palavras “respeito” e “importância”, que podem ser 

inseridas numa perspectiva de profissionalismo (aspecto externo da 

profissionalização), que segundo Ramalho et al. (2004, p.52) se refere “à 

reivindicação de um status distinto dentro da visão social do trabalho”. 

No entanto, as representações dos professores de matemática que incidem 

sobre os aspectos internos da profissionalização – a profissionalidade, tiveram maior 

freqüência, sobretudo, quando associadas à profissão professor de matemática, haja 

vista a especificidade de tratarmos de uma profissão dentro de uma área de 

conhecimento – a matemática, que requer o seu repertório próprio de saberes.  

Através do Quadro 20, podemos perceber que os saberes que se destacaram 

no campo semântico das representações específicas à profissão professor de 

matemática foram voltadas, sobretudo, para os aspectos didático-pedagógicos de 

forma mais ampliada do que quando apresentados apenas para a profissão 

professor. Desta forma, foram enfatizadas representações voltadas para a 
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contextualização e a interpretação/entendimento do saber matemático, que têm sido 

postos no debate sobre a educação matemática, como tentativas de superar a 

aversão por este saber, na perspectiva de uma aprendizagem significativa. Como 

nos lembra D’ Ambrósio (2001), o grande desafio que os educadores matemáticos 

têm “é tornar a matemática interessante, isto é, atrativa; relevante, isto é útil e atual, 

isto é, integrada no mundo de hoje” (p.11).  

Acreditamos que o saber matemático integrado ao mundo de hoje, é uma 

questão a ser revista, devido ao baixo desempenho que a disciplina matemática tem 

tido nas avaliações escolares e de escala nacional e internacional. Para Floriani 

(2000) se faz fundamental um olhar sobre a formação do professor de matemática. 

 
Sem ter recebido uma formação adequada para enfrentar os problemas do 
mundo em que vive, sem uma visão crítica da problemática situação do 
ensino público (e privado) e suas maiores motivações, despreparado para 
organizar suas pesquisas, tomando como ponto de partida os problemas 
identificados na prática concreta do ensino, da administração escolar e, em 
última instância, da vida social, o professor fica sem uma base sólida para 
orientar–se por pressupostos científicos a atingir seus objetivos na Educação 
Matemática (FLORIANI, 2000, p. 52).  

 
Como vimos em nossas discussões anteriores, as representações sociais dos 

professores de matemática que apontam para desvalorização da profissão 

professor, sobretudo, foram enfatizadas pela dimensão socioeconômica. Também, 

neste contexto semântico, percebemos uma ênfase aos aspectos relacionados à 

dimensão institucional/organizacional das escolas, em palavras como “disciplina” e 

uma carga negativa expressa sobre a dimensão emocional, por exemplo, em 

palavras como sofrer e frustração.  

Segundo Nunes e Monteiro (2007) fatores desta ordem, “têm contribuído para 

que os professores deixem de investir em seu próprio processo formativo e tenham 

indisposição para o trabalho, desmotivem-se e fiquem insatisfeitos com a profissão” 

(p. 29). 

Com efeito, observamos nas representações específicas sobre a profissão 

professor de matemática a palavra “extinção”. Nunes e Monteiro (2007) chamam a 

atenção para a imagem negativa que os professores têm de si próprios e de seu 

trabalho “se comparadas a outras profissões consideradas mais nobres pela 

sociedade capitalista”, esta pode provocar entre os professores “uma crise de 

identidade, auto-depreciação pessoal e profissional e o abandono da profissão”. 

Para as autoras “estas questões tocam a identidade desta profissão e afetam a 
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construção da cultura docente, reproduzindo um mal-estar” (p.29). 

Como seqüência da análise das RS dos professores de matemática sobre sua 

profissão, apresentamos um quadro que agrupa os elementos estruturadores das 

representações sobre profissão professor e profissão professor de matemática. 

 

 

6.1.6 Comparação do núcleo central das representações sociais dos 

professores de matemática sobre a profissão professor e a profissão professor 

de matemática 

 

 

Quadro 21 – Síntese das palavras indicadas como mais importantes às expressões indutoras 
profissão professor e profissão professor de matemática pelos professores de matemática 
com freqüência igual ou superior a 4. 
 

PROFISSÃO PROFESSOR PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas 

Fq 
  

COMPROMISSO 57 DESVALORIZAÇÃO 8 COMPROMISSO 39 PESQUISA 7 

RESPONSABILIDADE 51 PESQUISA 8 DESAFIO 38 ESPERANÇA 7 

DEDICAÇÃO 40 FORMAÇÃO 7 AMOR 27 FORMAÇÃO 6 

AMOR 38 PRAZER 7 RESPONSABILIDADE 26 contexto 6 

VOCAÇÃO 24 saber 7 DEDICAÇÃO 24 gosto 6 

CONHECER 23 facilitador 7 CONHECER 20 problema 6 

EDUCAR 23 frustração 6 raciocínio 19 MOTIVAÇÃO 6 

APRENDER 17 profissional 5 APRENDER 19 DESVALORIZAÇÃO 6 

DESAFIO 15 orientar 5 PACIÊNCIA 16 TRANSFORMAÇÃO 5 

PACIÊNCIA 13 cidadania 5 PRAZER 13 número 5 

ESPERANÇA 12 HUMANO 5 CRIATIVO 12 clareza 5 

MEDIAR 12 conquista 5 VOCAÇÃO 11 compreensão 5 

SALÁRIO 11 REALIZAÇÃO 4 persistir 9 RESPEITO 5 

ALUNO 9 PLANEJAR 4 ENSINO 9 mudar 5 

RESPEITO 9 MOTIVAÇÃO 4 REALIZAÇÃO 9 conexão 5 

ESTUDO 9 vivência 4 difícil 8 COMPETÊNCIA 5 

ENSINO 8 construir 4 EDUCAR 8 inovar 4 

TRANSFORMAÇÃO 8 futuro 4 ESTUDO 8 lógica 4 

valorização 8 gratidão 4 MEDIAR 8 HUMANO 4 

CRIATIVO 8 alegria 4 paixão 7 SALÁRIO 4 

luta 8 COMPETÊNCIA 4 cálculo 7 interagir 4 

        ALUNO 7 PLANEJAR 4 
Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 

514/ 
38 

Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 

458/ 
40 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões 
indutoras PP/PPM e PPM/PP.  
 

Observamos no Quadro 21, que em maior medida a dimensão deontológica 

se fez marcadamente presente nas representações sociais dos professores de 
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matemática, podendo ser identificada como um elemento estruturador da 

representação do professor desta área sobre sua profissão. O que suscita 

indagações sobre a percepção do compromisso, da responsabilidade destes 

professores em seu exercício docente. Vasconcelos (2003), especificamente sobre a 

“responsabilidade”, chama a atenção para algumas posturas equivocadas. Uma 

delas diz respeito à hiper-responsabilização que “pode levar a uma angústia 

paralisante: o professor sente-se profundamente fracassado por não ter conseguido, 

por exemplo, garantir a aprendizagem de todos os alunos” (p. 116). De outro modo, 

“há o perigo de, ao se tentar evitar este enfoque, cair no pólo oposto, qual seja, o 

professor nada teria a ver com isto (“sou mais uma vítima do sistema”)” (idem, 

p.117). (grifo do autor). 

No Quadro 21, podemos constatar que em relação à profissão professor de 

matemática, os professores desta área se colocaram com maior positividade que 

quando observamos as representações sociais apresentadas à profissão professor. 

Sobre este aspecto, nesta última expressão indutora, destacamos a presença da 

palavra “frustração”, que não ocorreu no campo semântico do núcleo central das RS, 

na especificidade da docência em matemática. Também pode ser observado que 

outros fatores negativos associados à desvalorização docente, tiveram maior ênfase 

na expressão indutora profissão professor. O que em parte revela que as condições 

gerais que têm permeado a desvalorização da profissão docente têm sido 

determinantes na condução do trabalho específico na disciplina matemática. 

Nas representações sobre a profissão professor de matemática, observamos 

que algumas destas se particularizaram neste campo semântico, como persistir em 

meio à difícil e o desejo de “mudar/inovar” e outras se aproximaram como a palavra 

“formação”. Para Ponte (1998) “muitos professores continuam achando que o seu 

papel é receber formação, não se assumindo ainda como os protagonistas que 

deveriam ser neste processo”, numa perspectiva de um desenvolvimento 

profissional. Segundo Pérez (2004)  

 
a formação é um suporte fundamental do desenvolvimento profissional; o 
desenvolvimento profissional de cada professor é da sua inteira 
responsabilidade e visa torná-lo mais apto a conduzir um ensino da 
matemática adaptado às necessidades e interesses de cada aluno, 
contribuindo para melhorar as instituições educativas, assim como a 
realização pessoal e profissional” (...) (PEREZ, 2004, p. 252). 

 
Percebemos que um dos conceitos mais utilizados nas discussões sobre a 
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profissionalização dos professores tem sido a “competência”. No entanto, esta ideia 

entre os professores de matemática, como podemos observar na freqüência das 

palavras no quadro 20, ainda se apresenta de forma tímida em relação a outras 

representações sobre a profissão docente nesta disciplina.  

Para Ramalho et al. (2004) na “perspectiva da profissionalização do professor 

e dos quais não podemos abrir mão. O primeiro ponto é a questão da formalização 

do saber, isto é delimitação de um conjunto de saberes que define o perfil do 

profissional da educação”. Posteriormente, viriam a “questão do status do professor, 

que passa pelos problemas da autonomia e da valorização salarial” e por último a 

“criação de um código de ética, um código deontológico, que dê um sentido orgânico 

à atividade docente” (p.60). 

Particularmente, observando o conjunto do campo semântico das 

representações dos professores de matemática sobre a profissão professor e a 

profissão professor de matemática, a ordem de fatores para uma profissionalização 

docente proposta por Ramalho et al (2004) tem se demonstrado controversa, haja 

vista a centralidade das representações dos professores de matemática na 

dimensão deontológica e na carga negativa centrada na dimensão socioeconômica.  

Ressaltamos que embora tenhamos encontrado em nossa investigação sobre 

as RS dos professores de matemática, diversos aspectos relacionados a 

profissionalidade docente, sobretudo a partir de saberes associados à epistemologia 

da prática, os limites de nossa investigação permitiu apenas identificar nas 

representações sociais a presença de tais elementos ou não no cotidiano dos 

professores de matemática. Desta forma, acreditamos que o investimento em 

pesquisas que possam melhor desvendar tais aspectos devem ser encaminhadas 

com o propósito de contribuir para a melhoria da educação matemática.  

A seguir apresentaremos as representações dos professores que não são 

formados em matemática, embora dentro deste grupo tenhamos alguns professores 

que já ensinaram esta disciplina. A fim de observarmos o efeito das expressões 

indutoras profissão professor e profissão professor de matemática sobre as 

representações sociais destes professores para possíveis comparações com as dos 

professores formados e atuantes em matemática. 
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6.2 As representações sociais dos professores não formados em matemática 

sobre a profissão professor e a profissão professor de matemática 

 

  

 Apresentaremos os resultados obtidos na investigação com professores que 

não são formados na área de matemática, portanto, que exercem seu trabalho em 

outras áreas de conhecimento, com exceção de alguns que apesar de não terem 

formação na área, afirmaram já terem ensinado essa disciplina. Inicialmente, esta 

apresentação compreende o campo semântico das RS sobre a profissão professor e 

o núcleo central deste; em seguida, o campo semântico das RS sobre a profissão 

professor de matemática com a identificação do seu núcleo central, e finalmente, 

uma comparação entre estes resultados. 

  

 

6.2.1 O campo semântico das representações sociais dos professores não 

formados em matemática sobre a profissão professor 

 

 

O quadro a seguir, destaca as representações sociais dos professores não 

formados em matemática sobre a profissão professor, obtidas na investigação 

através das duas diferentes ordens de expressões indutoras PP/PPM ou PPM/PP. 

Embora tenhamos a ocorrência de várias palavras em comum, algumas sutilezas 

poderão ser mais bem observadas no que concerne à frequência das palavras 

associadas às ordens das referidas expressões.  

Desta forma, nossa análise em relação às representações deste grupo foi 

direcionada para a identificação, sobretudo da influência da matemática ou não 

sobre a percepção destes professores sobre a profissão professor. 
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Quadro 22 - Palavras associadas à expressão indutora profissão professor com os estímulos 
PP/PPM ou PPM/PP por professores não formados em matemática com freqüência igual ou 
superior a 4. 
 

PROFISSÃO PROFESSOR 

PP/PPM PPM/PP 
Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas  Fq 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas  Fq 

AMOR 26 COMPREENSÃO 5 RESPONSABILIDADE 23 formador 5 

COMPROMISSO 21 prazer 5 DEDICAÇÃO 19 socialização 5 

DEDICAÇÃO 16 sofrer 5 AMOR 16 coragem 4 

respeito 15 SOLIDÁRIO 5 COMPROMISSO 16 DESAFIO 4 

RESPONSABILIDADE 15 COMPETÊNCIA 4 CONHECER 13 FACILITADOR 4 

PACIÊNCIA 13 conquista 4 AMIGO 11 PESQUISA 4 

AMIGO 12 construir 4 tolerar 10 planejar 4 

APRENDER 12 DINÂMICO 4 PACIÊNCIA 9 salário 4 

CONHECER 11 ética 4 COMPREENSÃO 9 transmitir 4 

CRIATIVO 10 FACILITADOR 4 VOCAÇÃO 9     

VOCAÇÃO 9 hábil 4 MEDIAR 8     

EDUCAR 8 humilde 4 esperança 7     

confiança 7 interagir 4 SOLIDÁRIO 7     

DESAFIO 7 organizar 4 AFETO 6     

luta 7 perseverar 4 EDUCAR 6     

MEDIAR 7 PESQUISA 4 TRANSFORMAÇÃO 6     

AFETO 6 sensível 4 APRENDER 5     

motivação 6 TRANSFORMAÇÃO 4 capaz 5     

alegria 5     COMPETÊNCIA 5     
atitude 5     DINÂMICO 5     
Total de palavras associadas/ 
 palavras diferentes 

294/ 
38 

Total de palavras associadas/ 
 palavras diferentes 

233/ 
29 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões 
indutoras PP/PPM e PPM/PP.  
 

 No Quadro 22, observamos um destaque na frequência das palavras 

associadas à profissão professor pelos professores que não são formados em 

matemática, na dimensão socioafetiva quando a expressão indutora em primeira 

ordem foi apresentada como profissão professor (PP/PPM). Enquanto a dimensão 

deontológica apresentou-se mais acentuada quando a expressão indutora foi dada 

em primeiro lugar por profissão professor de matemática (PPM/PP). O que nos faz 

pensar que a “responsabilidade” conferida à profissão docente em matemática é um 

fator reconhecido não só entre os professores de matemática. 

Especificamente, no Quadro 22, a dimensão didático-pedagógica das 

palavras associadas à profissão professor apresentou algumas sutilezas entre as 

expressões PP/PPM e PPM/PP que em parte, revelaram uma perspectiva mais 

construtivista na expressão PP/PPM.  

Na investigação com este grupo de professores, constatamos que a função 
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social do trabalho docente e a vocação tomada como missão recebeu uma atenção 

especial nas palavras associadas à profissão professor. 

Outro aspecto a destacar, é que elementos negativos associados à profissão 

professor foram pouco enfatizados pelos professores que não são formados em 

matemática. O que nos faz lembrar as considerações de Arroyo (2007) sobre a 

opção pela carreira docente. Para o autor, podemos até pensar que esta pode ter 

sido uma condição necessária à sobrevivência, “que não morremos de paixão pelo 

magistério, entretanto sem um mínimo de identificação seria insuportável” (p. 126). 

Essencialmente, tais aspectos foram confirmados pelo núcleo central do 

campo semântico das representações dos professores não formados em matemática 

sobre a profissão professor que analisaremos a seguir. 

 

 

6.2.2 O núcleo central das representações sociais dos professores não 

formados em matemática sobre a profissão professor 

 

 
Quadro 23 – Palavras indicadas como mais importantes à expressão indutora profissão 
professor com os estímulos PP/PPM ou PPM/PP por professores não formados em matemática 
com freqüência igual ou superior a 4 
 

PROFISSÃO PROFESSOR 
PP/PPM PPM/PP 

Palavras associadas Fq Palavras associadas Fq 

AMOR 17 AMOR 8 

COMPROMISSO 11 RESPONSABILIDADE 8 

DEDICAÇÃO 7 DEDICAÇÃO 7 

CONHECER 6 VOCAÇÃO 6 

RESPONSABILIDADE 6 COMPROMISSO 6 

educar 5 CONHECER 6 

AMIGO 4 competência 4 

criativo 4 mediar 4 

VOCAÇÃO 4 AMIGO 4 

   transformação 4 
Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 64/9 

Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 57/10 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum  
às expressões indutoras PP/PPM e PPM/PP.  

 

A partir da análise do Quadro 23, podemos observar que no núcleo central, a 

maior parte das palavras ocorreu em torno da dimensão socioafetiva. 

Sucessivamente, as outras dimensões em destaque como importantes para a esta 

profissão, referiram-se à deontologia, vocação, função social da escola e aos 
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aspectos didático-pedagógicos da prática docente. 

De forma geral, podemos dizer que nas representações sociais destes 

professores houve uma conotação positiva em relação à expressão profissão 

professor, com base na ausência de fatores negativos relacionados à profissão 

docente, no núcleo central das RS destes professores sobre seu trabalho. Como 

vimos anteriormente (quadro 21), este fato não se verifica nas representações dos 

professores de matemática. 

Em seguida, passaremos a apresentar as representações sociais destes 

professores referentes à profissão professor de matemática, a fim de observarmos 

esta profissão a partir de um olhar externo a mesma.  Desta forma, buscamos 

entender como a profissão dos professores de matemática é vista pelos demais 

professores com formação em outras áreas do conhecimento. 

 

 

6.2.3 O campo semântico das representações sociais dos professores não 

formados em matemática sobre a profissão professor de matemática 

 

 

O quadro a seguir, destaca as representações sociais dos professores não 

formados em matemática sobre a profissão professor de matemática, obtidas na 

investigação através das duas diferentes ordens de expressões indutoras PP/PPM 

ou PPM/PP. Neste novo quadro poderemos observar nas representações destes 

professores sobre a especificidade desta profissão, sobretudo, uma diminuição da 

frequência de evocações na dimensão socioafetiva, principalmente com o estímulo 

PPM/PP.  
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Quadro 24 - Palavras associadas à expressão indutora profissão professor de matemática com 
os estímulos PP/PPM ou PPM/PP por professores não formados em matemática com 
freqüência igual ou superior a 4. 
 

PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
PP/PPM PPM/PP 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

RACIOCÍNIO 16 NÚMERO 6 RACIOCÍNIO 16 APRENDER 5 

LÓGICA 15 OBJETIVO 6 LÓGICA 11 auto-suficiente 5 

PACIÊNCIA 15 trauma 6 RESPONSABILIDADE 11 capaz 5 

MEDO 12 ATITUDE 5 COMPREENSÃO 10 CONHECER 5 

COMPREENSÃO 11 DESAFIO 5 INTELIGENTE 10 experiência 5 

RESPONSABILIDADE 11 EXATO 5 PACIÊNCIA 10 RIGOR 5 

CONHECER 10 HÁBIL 5 DESAFIO 8 soma 5 

DEDICAÇÃO 9 RESPEITO 5 EXATO 8 amigo 4 

CALCULO 8 APRENDER 4 MEDO 8 COMPETÊNCIA 4 

COMPROMISSO 8 detalhe 4 problema 8 motivação 4 

INTELIGENTE 8 dúvida 4 CALCULO 7 NÚMERO 4 

AMOR 7 fracasso 4 COMPROMISSO 7 OBJETIVO 4 

COMPETÊNCIA 7 intolerância 4 difícil 7 pensar 4 

CRIATIVO 7 preciso 4 RESPEITO 7 perseverar 4 

DINÂMICO 7 RIGOR 4 ATENÇÃO 6 planejar 4 

exigir 7 sagaz 4 CRIATIVO 6 ponderar 4 

ação 6 valorização 4 DEDICAÇÃO 6 resultado 4 

ATENÇÃO 6     prático 6 solução 4 

metódico 6   AMOR 5   
Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 255/36 

Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 236/37 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões 
indutoras PP/PPM e PPM/PP.  

 
 Diante do campo semântico das RS dos professores que não são formados 

em matemática apresentadas no Quadro 24, observamos que a maior freqüência de 

evocações ocorreu sobre a dimensão epistemológica da prática, sobretudo, voltadas 

para a exatidão e rigor da matemática, imersos em uma conotação negativa 

presente na palavra “medo”. 

A palavra “medo” poderia refletir as experiências destes professores enquanto 

foram estudantes de Matemática. Segundo Silva (2002) “os alunos possuem 

representações distintas para a matemática e o professor, descartando em parte, a 

hipótese de que o aluno transfere os estereótipos da matemática para a figura do 

professor”.  

Considerando que não estamos tratando de uma relação entre professor-

aluno e sim, entre professores de áreas de formação diferentes, percebemos que a 

intolerância e a auto-suficiência ainda são indicadores da negatividade sobre traços 

da personalidade do professor, influenciados pela rejeição à disciplina matemática. 
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Nas representações dos professores formados em outras áreas do 

conhecimento sobre a profissão professor de matemática, houve uma significativa 

frequência para a palavra “inteligente”, o que indica que estes professores atribuem 

uma cognitividade superior àqueles que ensinam matemática. Podemos considerar 

que a superioridade intelectual do professor de matemática estaria “divulgada no 

senso comum, por dominar uma disciplina considerada difícil” (Cruz, 2006, p. 258). 

Neste contexto, parece-nos que a dimensão deontológica se insere dentro de uma 

responsabilidade, devido à carga de se ensinar esta disciplina. 

 Parece-nos também, que a competência do professor de matemática nas 

representações dos professores que trabalham com outras áreas do conhecimento 

está próxima de um sentido mais cognitivo que no fazer docente daqueles que 

ensinam matemática, uma vez que a dimensão didático-pedagógica foi pouco 

mencionada no campo semântico das representações destes professores sobre a 

profissão professor de matemática.  

  

 

6.2.4 O núcleo central das representações sociais dos professores não 

formados em matemática sobre a profissão professor de matemática 

 

  

No quadro a seguir, observamos que as representações que mais se 

afirmaram no núcleo central, independente da ordem de estímulo, referem-se à 

dimensão epistemológica e cognitiva para o exercício da profissão docente em 

matemática, junto à dimensão deontológica. 
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Quadro 25 – Palavras indicadas como mais importantes à expressão indutora profissão 
professor de matemática com os estímulos PP/PPM ou PPM/PP por professores não formados 
em matemática com freqüência igual ou superior a 4 
 

PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
PP/PPM PPM/PP 

Palavras associadas Fq Palavras associadas Fq 
RACIOCÍNIO 11 RACIOCÍNIO 9 

medo 7 LÓGICA 7 

conhecer 6 RESPONSABILIDADE 5 

LÓGICA 5 compromisso 4 

cálculo 4 INTELIGENTE 4 

dedicação 4 PACIÊNCIA 4 

INTELIGENTE 4    

PACIÊNCIA 4    

RESPONSABILIDADE 4    
Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 49/9 

Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 33/6 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram  
em comum às expressões indutoras PP/PPM e PPM/PP.  

 
 Ainda no núcleo central das representações dos professores que não são 

formados em matemática sobre a profissão professor de matemática, a evocação da 

palavra “medo” indica um desafio no fazer docente daqueles que ensinam esta 

disciplina. Neste sentido, Cruz (2006) aponta que o professor de matemática visto 

como bicho-papão tem “uma força simbólica e emblemática desta imagem 

revelando-nos que o fracasso escolar pode ser uma das repercussões das relações 

conflituosas com os demais professores e resposta ao temor dos alunos” (p. 205). 

 Adiante, passamos a apresentar, uma comparação entre as representações 

do que os professores com formação em outras áreas disseram sobre a profissão 

professor e a profissão professor de matemática, a fim de observarmos de forma 

mais clara as aproximações e diferenciações entre estas duas expressões.  

 

 

6.2.5 Comparação do campo semântico das representações sociais dos 

professores não formados em matemática sobre a profissão professor e a 

profissão professor de matemática 

 

 
 O quadro abaixo é o resultado da reunião de todas as palavras associadas à 

profissão professor e a profissão de matemática nas expressões indutoras PP/PPM 

e PPM/PP. Neste quadro destacamos em maiúsculo (como procedimento já 

realizado anteriormente para as RS dos professores de matemática) as palavras que 
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se apresentaram em comum as duas expressões a fim de visualizarmos a 

comparação entre estas. 

  
Quadro 26 – Síntese das palavras associadas às expressões indutoras profissão professor e  
profissão professor de matemática pelos professores não formados em matemática com 
freqüência igual ou superior a 4. 
 

PROFISSÃO PROFESSOR PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
Palavras  
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras  
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

AMOR 42 CORAGEM 6 raciocínio 32 ATITUDE 6 

RESPONSABILIDADE 38 PRAZER 6 lógica 26 AVALIAÇÃO 6 

COMPROMISSO 37 SALÁRIO 6 PACIÊNCIA 25 CORAGEM 6 

DEDICAÇÃO 35 autoestima 5 RESPONSABILIDADE 22 experiência 6 

CONHECER 24 conquista 5 COMPREENSÃO 21 FACILITADOR 6 

AMIGO 23 diálogo 5 medo 20 metódico 6 

PACIÊNCIA 22 ensino 5 INTELIGENTE 18 PERSISTIR 6 

CRIATIVO 18 ética 5 cálculo 15 tolerância 6 

RESPEITO 18 INOVAR 5 COMPROMISSO 15 VALORIZAÇÃO 6 

VOCAÇÃO 18 INTELIGENTE 5 CONHECER 15 VOCAÇÃO 6 

APRENDER 17 ORIENTAR 5 CRIATIVO 15 auto-suficiência 5 

MEDIAR 15 PARTILHA 5 DEDICAÇÃO 15 chato 5 

COMPREENSÃO 14 socialização 5 exato 15 clareza 5 

educar 14 sofrer 5 DESAFIO 13 dúvida 5 

afeto 12 trabalho 5 AMOR 12 INOVAR 5 

SOLIDÁRIO 12 assiduidade 4 atenção 12 planejamento 5 

DESAFIO 11 AVALIAÇÃO 4 RESPEITO 12 resultado 5 

tolerar 11 companheiro 4 COMPETÊNCIA 11 solução 5 

CAPAZ 10 ESTUDO 4 problema 11 ALEGRIA 4 

luta 10 gratidão 4 difícil 10 CONFIANÇA 4 

transformação 10 metodologia 4 numero 10 CONSTRUIR 4 

COMPETÊNCIA 9 organizar 4 objetivo 10 detalhe 4 

CONFIANÇA 9 PERSISTIR 4 APRENDER 9 determinação 4 

DINÂMICO 9 profissional 4 rigor 9 domínio 4 

esperança 9 renuncia 4 DINÂMICO 8 ESTUDO 4 

MOTIVAÇÃO 9 saber 4 HÁBIL 8 expressão 4 

ALEGRIA 8 sensível 4 prático 8 fracasso 4 

FACILITADOR 8 sonho 4 trauma 8 gosto 4 

pesquisa 8 transmitir 4 ação 7 ágil 4 

perseverar 8 troca 4 AMIGO 7 MEDIAR 4 

formador 7 VALORIZAÇÃO 4 CAPAZ 7 ORIENTAR 4 

HÁBIL 7 versátil 4 exigir 7 PARTILHA 4 

humilde 7     intolerância 7 ponderar 4 

interagir 7     MOTIVAÇÃO 7 PRAZER 4 

planejar 7     pensar 7 preciso 4 

ATITUDE 6     soma 7 sagaz 4 

CONSTRUIR 6     arrogante 6 SOLIDÁRIO 4 

Total de palavras associadas/palavras diferentes 670/69 Total de palavras associadas/ palavras diferentes 643/74 
Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões indutoras PP/PPM 
e PPM/PP.  
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A partir da análise do Quadro 26, constatamos que à profissão professor para 

professores que não são formados em matemática, especificamente, foram 

atribuídas associações em maior parte à dimensão socioafetiva com uma conotação 

positiva. Entretanto, o olhar destes professores sobre a profissão do professor de 

matemática recebeu uma conotação negativa, ligada a aspectos psicopedagógicos 

relacionados à própria disciplina e em certa medida à pessoa do professor de 

matemática.  

Percebemos que os professores não formados em matemática enfatizaram as 

palavras raciocínio e lógica, em maior medida que os próprios professores de 

matemática. Este fato pode ser remetido à representação sobre o professor de 

matemática com “um sentido de superioridade que é construído com base na 

rapidez do trato com números, na atenção concentrada, no domínio da lógica e do 

raciocínio” (Cruz, 2006, p. 307).  

Particularmente, na dimensão didático-pedagógica, a presença da palavra 

“facilitador” em comum as expressões profissão professor e profissão professor de 

matemática aparece como um fato contraditório, em relação ao campo semântico 

desta última, sobretudo pela presença da palavra “medo”. Ao papel do professor 

como facilitador, encontramos na literatura as considerações de Furlani (1990): “o 

professor facilitador aceita e recompensa a melhor resposta de que o aluno tenha 

sido capaz, até aquele ponto, de forma a avançar a partir do que o aluno já tem. 

Privilegiam a cooperação, a confiança, o respeito e a autonomia do aluno como 

valores” (p. 49). Desta forma, a palavra “facilitador” parece ser mais prescritiva do 

que realmente reconhecida na prática do professor de matemática. 

Outro aspecto a ser destacado é que as dimensões deontológica e 

relacionadas à vocação, como representações da profissão professor, em seu 

contexto geral, teve uma aproximação destes sentidos, incluindo a docência em 

matemática. “Mesmo com toda a trajetória do liberalismo, do crescimento do sistema 

público de ensino, de possíveis avanços em termos de carreira e formação, as 

noções de vocação e sacerdócio não foram descartadas” (Hipolyto,1999). Segundo 

este autor, ao contrário, 

apesar de aparentes mudanças esse discurso permanece e reaparece sob 
outras formas: por vezes, no discurso do magistério como profissão feminina, 
como atividade adequada às “habilidades femininas”; por vezes como ideia 
de dedicação necessária ao entendimento de grupos cultural, social ou 
economicamente desprivilegiados; ou, por vezes, como defesa de valores 
ideológicos do Estado, da Pátria e da Família (HIPOLYTO, 1999,p. 85-86).  
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Pelo exposto, as dimensões deontológicas e da vocação sacerdotal nas 

representações à profissão docente parecem ser o suficiente fortes, a ponto de 

serem reconhecidas pelos professores não formados em matemática como 

dimensões pertinentes à profissão docente em matemática, mesmo quando 

percebemos que esses professores colocaram à margem o exercício da função 

social do professor de matemática em “educar”. Melhor dizendo, palavras como 

“educar”, “transformação”, “diálogo” e “socialização” ficaram ausentes do campo 

semântico das representações destes professores sobre a profissão professor de 

matemática. 

  

 

6.2.6 Comparação do núcleo central das representações sociais dos 

professores não formados em matemática sobre a profissão professor e a 

profissão professor de matemática 

 

 
Quadro 27 – Síntese das palavras indicadas como mais importantes às expressões indutoras 
profissão professor e profissão professor de matemática pelos professores não formados em 
matemática com freqüência igual ou superior a 4 
 
 

PROFISSÃO PROFESSOR 
 

PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 

Palavras  
associadas Fq 

Palavras  
associadas Fq 

Palavras 
 associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

amor 25 COMPETÊNCIA 5 raciocínio 20 exato 5 

COMPROMISSO 17 criativo 5 lógica 12 compreensão 5 

DEDICAÇÃO 14 luta 5 RESPONSABILIDADE 9 DEDICAÇÃO 5 

RESPONSABILIDADE 14 aprender 4 CONHECER 9 VOCAÇÃO 5 

CONHECER 12 DESAFIO 4 paciência 8 DESAFIO 5 

VOCAÇÃO 10 facilitador 4 inteligente 8 atenção 4 

amigo 8 mediar 4 COMPROMISSO 7 cálculo 4 

educar 7 tolerar 4 medo 7 criativo 4 

transformação 6     COMPETÊNCIA 6 difícil 4 

        objetivo 6 resultado 4 
Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 

148/ 
17  

Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 

137/ 
20 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões 
indutoras profissão professor e profissão professor de matemática 

 
 
 
 No Quadro 27, inicialmente, destacamos no núcleo central das 

representações dos professores não formados em matemática sobre a PPM, a 

ênfase na dimensão cognitiva. Segundo Freudenthal (1973) apud Skovsmose (2001) 
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“a matemática é uma atividade humana”. Esta afirmação é colocada como desafio 

para que esta seja entendida como uma “atividade humana geral – não uma 

atividade exclusiva, apenas para pessoas com talento especial” (p. 24). No entanto, 

o que observamos nas RS dos professores que trabalham em outras áreas do 

conhecimento indica uma crença no inatismo, que parece “ainda ter muito fôlego” 

(Cruz, 2006).  

 Particularmente, a dimensão deontológica relacionada à profissão professor 

de matemática foi colocada, de forma geral, em consonância com o exercício da 

profissão docente.  

 Outro fato que observamos, refere-se à baixa frequência das dimensões 

socioafetiva, da função social do trabalho docente e dos saberes didático-

pedagógicos, em relação à profissão professor de matemática. O que suscita a 

indagação sobre o que resta ao exercício docente do professor de matemática. No 

limite, será apenas o saber disciplinar e uma elevada cognição para a área da 

matemática? Possivelmente esta resposta se presta pouco a uma profissionalização 

da profissão professor de matemática. Como nos lembra Ball (1991) apud Sztajn 

(2002) “o saber Matemática para si não é o mesmo que saber matemática para 

ensinar, Mais ainda, esse saber da disciplina não existe de modo isolado – ele 

molda e é moldado por outros tipos de saberes e crenças” (p.22). 

 Observamos que a imagem social do professor de matemática é marcada por 

estereótipos negativos, até quanto a sua “inteligência” é exaltada. Cruz e Maia 

(2006) apontam em seus estudos, representações sociais do professor de 

matemática visto em “superioridade cognitiva”, visto como o “o professor inteligente”; 

porém nas suas relações sociais, visto como “fora da normalidade”, na imagem do 

“professor doido”. Para as autoras, representações desta natureza constroem uma 

aura de proteção ao professor, na qual o rigor e o distanciamento do aluno modelam 

o mito do “professor no pedestal” (Cruz e Maia, 2006, p. 10). 

 Pelas representações dos professores não formados em matemática sobre a 

profissão professor de matemática, é possível observarmos um certo isolamento do 

professor de matemática. Desta forma, estariam os professores de matemática 

vivendo de forma mais profunda uma dissociação entre seu desenvolvimento 

profissional e uma profissionalidade solidária. “Entendida como construção 

partilhada de uma convivialidade profissional, contribuindo, antes, para a 

cristalização não só de uma solidão profissional, mas também para a cristalização da 
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solidão das diferentes esferas que estruturam a vida dos profissionais” (Correia e 

Matos, 1999, p. 19). 

  Acreditamos que tais questões suscitam o olhar sobre a profissão docente e 

em particular na disciplina matemática, desde a sua formação inicial. Desta forma, 

apresentamos as representações dos estudantes de licenciatura em matemática 

sobre esta. 

 

 

6.3 As representações sociais dos estudantes de licenciatura em matemática 

sobre a profissão professor e a profissão professor de matemática 

 

 

 Apresentaremos os resultados obtidos junto aos estudantes de licenciatura em 

matemática de IES da capital e do interior do Estado. Esta apresentação 

compreende o campo semântico das RS sobre a profissão professor e o núcleo 

central do mesmo. Em seguida, o campo semântico das RS sobre a profissão 

professor de matemática com a identificação do seu núcleo central, e finalmente, 

uma comparação entre os resultados. 

 

 

6.3.1 O campo semântico das representações sociais dos estudantes de 

licenciatura em matemática sobre a profissão professor 

 

 A ordem de apresentação das expressões indutoras, praticamente, não 

influenciou na definição do campo semântico das representações dos estudantes de 

licenciatura sobre a profissão professor, como pode ser observado no próximo 

quadro. 
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Quadro 28 - Palavras associadas à expressão indutora profissão professor com os estímulos 
PP/PPM ou PPM/PP por estudantes de licenciatura em matemática com freqüência igual ou 
superior a 4. 
 

PROFISSÃO PROFESSOR 

PP/PPM PPM/PP 
Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq Palavras associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

DEDICAÇÃO 37 AMIGO 6 DEDICAÇÃO 22 DESAFIO 6 

PACIÊNCIA 26 ESFORÇO 6 EDUCAR 22 COMPROMISSO 5 

EDUCAR 25 estudo 6 PACIÊNCIA 21 CONHECER 5 

AMOR 20 SABER 6 AMOR 20 CORAGEM 5 

RESPONSABILIDADE 20 TRABALHO 6 AMIGO 11 CRIATIVO 5 

CONHECER 14 estresse 5 RESPONSABILIDADE 11 DIFÍCIL 5 

MOTIVAÇÃO 13 solidário 5 salário 10 ENSINO 5 

PRAZER 12 transmitir 5 TRABALHO 10 líder 5 

COMPROMISSO 11 AJUDAR 4 VONTADE 9 RESPEITO 5 

APRENDER 9 ALUNO 4 desvalorização 8 VOCAÇÃO 5 

VOCAÇÃO 9 CAPAZ 4 ÉTICA 8 admirado 4 

DESAFIO 8 CORAGEM 4 PRAZER 8 APRENDER 4 

DISCIPLINA 8 CRIATIVO 4 SABER 8 DISCIPLINA 4 

ENSINO 8 escola 4 ESFORÇO 7 inteligência 4 

RESPEITO 8 ÉTICA 4 PROFISSIONAL 7     
compreensão 7 GOSTO 4 ALUNO 6     
FORMAÇÃO 7 pesquisa 4 CAPAZ 6     
VONTADE 7 PROFISSIONAL 4         
 
 Total de palavras associadas/palavras diferentes 

334/ 
33 

  
 Total de palavras associadas/palavras diferentes 

261/ 
38 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões 
indutoras PP/PPM e PPM/PP.  
 
 No Quadro 28, observamos que as dimensões que mais se destacam são a 

socioafetiva, com ênfase em palavras como amor; e sobre a função social da 

profissão docente, a exemplo da frequência da palavra educar. Também 

observamos a dimensão deontológica (em dedicação, responsabilidade), vocacional 

(em paciência) com ênfase dentro do campo semântico observado. Estas 

dimensões, como vimos anteriormente, estavam também presentes nas RS dos 

professores de matemática e de outras áreas quando se referiram a sua profissão, o 

que parecem influir, consequentemente, sobre as representações dos estudantes. 

 Para Tardif (2002) “antes mesmo de ensinarem, os futuros professores vivem 

nas salas de aula e nas escolas – e, portanto, em seu futuro local de trabalho”. Para 

o autor 
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esta imersão é necessariamente formadora, pois leva os futuros professores 
a adquirirem crenças, representações e certezas sobre a prática do ofício de 
professor, bem como sobre o que é ser aluno. Em suma, antes mesmo de 
começarem a ensinar oficialmente, os professores já sabem, de muitas 
maneiras, o que é o ensino por causa de toda a sua trajetória escolar anterior. 
Além disso, muitas pesquisas mostram que esse saber herdado da 
experiência escolar anterior é muito forte, que ele persiste através do tempo e 
que a formação universitária não consegue transformá-lo nem muito menos 
abalá-lo (TARDIF, 2002, p.20). 

 
 Entretanto, segundo Ponte (2002, p. 4), vale ressaltar que uma questão que 

se coloca à formação inicial de professores é a de saber se esta visa a integração ao 

sistema educativo existente ou se visa, sobretudo, formar professores que possam 

contribuir ativamente para a mudança desse sistema. 

 Analisando os elementos que constituem o campo semântico das 

representações dos estudantes sobre a profissão professor, observa-se uma 

conotação positiva. Percebemos a dimensão motivacional de representações como 

esforço, disciplina e vontade, relacionadas à profissão professor. Mesmo sendo 

presente neste grupo o baixo status da profissão em sua dimensão socioeconômica, 

que de forma interessante foi expressa com destaque em função da apresentação 

das expressões na ordem PPM/PP. 

 Particularmente, a representação sobre o sentido deontológico da profissão 

docente foi expressa em maior parte pela palavra “dedicação”. Anteriormente, nas 

representações dos professores, percebíamos maior ênfase na responsabilidade e 

no compromisso. Por este fato, entendemos que a “dedicação” como representação 

dos estudantes pode ser entendida, como  indica Ramalho et al (2004), na “condição 

do professor como pessoa, com sua história, seu referencial, suas necessidades, 

seu ritmo próprio de aprendizagem, seu projeto de formação profissional” (p.87). 

 A presença da palavra “profissional” sobre a profissão professor pelos 

estudantes atesta a formação inicial, como “ponto de partida dos processos de 

profissionalização” (Ramalho et al, 2004). Levando em consideração que a formação 

inicial deve tomar como referência o professor profissional e a formação de 

competências profissionais como instância de um processo contínuo.  

 No contexto da dimensão epistemológica, esta dimensão será melhor 

observada,  no Quadro 31, no qual reunimos as representações sobre a profissão 

professor (obtidas através das expressões PP/PPM e PPM/PP). 
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6.3.2 O núcleo central das representações sociais dos estudantes de 

licenciatura em matemática sobre a profissão professor 

  

 

 Na análise do núcleo central das representações sociais dos estudantes de 

licenciatura em matemática, levando em consideração o contexto da formação inicial 

em que estes estudantes estão inseridos, podemos dizer que a maior parte das 

palavras associadas à profissão professor tem uma conotação positiva, o que 

supostamente indica uma afinidade destes com esta profissão e o desejo de 

permanecer na mesma. 

 
Quadro 29 – Palavras indicadas como mais importantes à expressão indutora profissão 
professor com os estímulos PP/PPM ou PPM/PP por estudantes de licenciatura em  
matemática com freqüência igual ou superior a 4 
 

PROFISSÃO PROFESSOR 

PP/PPM PPM/PP 

Palavras associadas Fq Palavras associadas Fq 

DEDICAÇÃO 19 AMOR 11 

EDUCAR 14 DEDICAÇÃO 11 

AMOR 12 PACIÊNCIA 11 

PACIÊNCIA 12 EDUCAR 10 

CONHECER 8 salário 5 

prazer 7 CONHECER 4 

RESPONSABILIDADE 7 ética 4 

ensino 5 RESPONSABILIDADE 4 

vocação 5 vontade 4 

aprender 4    
Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 93 

Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 64 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às 
 expressões indutoras PP/PPM e PPM/PP.  

 
  No Quadro 29, podemos observar que as dimensões socioafetiva, 

deontológica, vocacional, da função social e da epistemologia da prática, relativas às 

palavras associadas ao estímulo profissão professor, pelos estudantes e também 

presente nas representações dos professores, indica como a identidade docente é 

“uma construção que permeia a vida profissional desde o momento de escolha da 

profissão, passando pela formação inicial e pelos diferentes espaços institucionais 

onde se desenvolve a profissão, o que lhe confere uma dimensão no tempo e no 

espaço” (Veiga, 2006, p.472).  

 Em particular, na análise do núcleo central do campo semântico das 

representações dos estudantes sobre a profissão professor, o destaque sobre as 
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dimensões deontológica e epistemológica, remete-nos à afirmação de Veiga (2006) 

que a identidade docente é “construída sobre os saberes profissionais e sobre 

atribuições de ordem ética e deontológica. Sua configuração tem a marca das 

opções tomadas, das experiências realizadas, das práticas, (...) quer no nível das 

representações quer ao nível do trabalho concreto” (idem, p.473). 

 A seguir apresentaremos as representações dos estudantes, a partir da 

especificidade da profissão docente em matemática. 

  

 

6.3.3 O campo semântico das representações sociais dos estudantes de 

licenciatura em matemática sobre a profissão professor de matemática 

 

 

 No quadro a seguir, podemos observar que houve pouca influência em função 

da ordem dos estímulos apresentados PP/PPM e PPM/PP. 
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Quadro 30 - Palavras associadas à expressão indutora profissão professor de matemática com 
os estímulos PP/PPM ou PPM/PP por estudantes de licenciatura em matemática com 
freqüência igual ou superior a 4. 
 

PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PP/PPM PPM/PP 
Palavras 
 associadas Fq 

Palavras 
 associadas Fq Palavras  associadas Fq 

Palavras 
 associadas Fq 

DEDICAÇÃO 30 metodologia 7 DEDICAÇÃO 24 DISCIPLINA 6 

PACIÊNCIA 25 CORAGEM 6 PACIÊNCIA 17 ensino 6 

PRAZER 15 CRIATIVO 6 AMOR 12 ÉTICA 6 

DESAFIO 14 didática 6 NÚMERO 12 INTELIGENTE 6 

COMPROMISSO 12 VONTADE 6 EDUCAR 11 lógica 6 

CONHECER 12 DIFÍCIL 5 RESPONSABILIDADE 11 SABER 6 

RACIOCÍNIO 12 FORMAÇÃO 5 DESAFIO 10 
VAGA DE 
EMPREGO 6 

CAPAZ 11 INOVAR 5 PROBLEMA 10 CORAGEM 5 

ESTUDO 11 RESPEITO 5 salário 10 ESTUDO 5 

AMOR 10 superar 5 CÁLCULO 9 ajudar 4 

CÁLCULO 10 
VAGA DE 
EMPREGO 5 PRAZER 9 CAPAZ 4 

COMPETÊNCIA 9 AMIGO 4 TRABALHO 9 CRIATIVO 4 

NÚMERO  9 APRENDER 4 CONHECER 8 INOVAR 4 

EDUCAR 8 determinação 4 APRENDER 7 realização 4 

RESPONSABILIDADE 8 GOSTO 4 DIFÍCIL 7 RESPEITO 4 

DISCIPLINA 7 INTELIGENTE 4 ESFORÇO 7 VONTADE 4 

ESFORÇO 7 SABER 4 RACIOCÍNIO 7     
MOTIVAÇÃO 6 TRABALHO 4 COMPETÊNCIA 6     
persistir 6 vitória 4 COMPROMISSO 6     
VOCAÇÃO 6             

Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 

321/ 
39 

Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 

272/ 
35 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões 
indutoras PP/PPM e PPM/PP.  
 

 No Quadro 30, observamos que a palavra dedicação se destacou entre as 

palavras associadas à PPM. Esta palavra também tem recebido destaque em outras 

pesquisas sobre as RS de estudantes de licenciatura, dentre elas, apontamos Silva 

(2008) sobre a “formação do professor de matemática”. Baseada em entrevistas com 

estudantes, sobre a representação “dedicação”, a autora aponta que o sentido 

atribuído a esta se refere ao fato que “para aprender Matemática, é necessário se 

dedicar ao seu estudo” (p.147).  

 Devido ao contexto próprio de formação, onde os estudantes se encontram a 

palavra “dedicação” é articulada com outras, envolvidas em aspectos motivacionais 

para a profissão professor de matemática. Além do estudo, constatamos em nossa 

investigação o esforço, com uma aproximação de sentido mais dada à vontade que 

a uma dimensão cognitiva. Como podemos observar no Quadro 29 a palavra 
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“inteligente” não se configurou na ordem das mais frequentes. 

Em particular, destacamos a expressão “vaga de emprego” entre as 

associações dos estudantes à profissão professor de matemática. O que indica a 

dedicação dos estudantes, dado o contexto formativo, para uma futura obtenção de 

cargo efetivo nesta profissão.  

Observamos que a palavra competência ganhou visibilidade nas RS dos 

estudantes. Desta forma, destacamos os saberes para se agir como competente, 

nas representações sociais dos estudantes, revelados com ênfase sobre os saberes 

disciplinares e didático-pedagógicos; este, numa conotação de ordem geral, em 

palavras como didática e metodologia. 

Nesse sentido, Ramalho et al (2004) chama a atenção para o fato de que a 

competência deve ser entendida como processo e não como produto; “as 

competências e o ser competente não são algo pronto, eles se constroem ao longo 

do desenvolvimento profissional, tendo como ponto de partida a formação inicial” (p. 

86). 

 

 
6.3.4 O núcleo central das representações sociais dos estudantes de 

licenciatura em matemática sobre a profissão professor de matemática 

  

 
 O quadro a seguir demonstra uma significativa indissociabilidade das 

representações dos estudantes sobre a profissão professor de matemática e as 

representações observadas anteriormente, sobre a profissão professor. De forma 

mais acentuada que nos outros grupos investigados (professores de matemática e 

professores de outras áreas).  
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Quadro 31 – Palavras indicadas como mais importantes à expressão indutora profissão 
professor de matemática com os estímulos PP/PPM ou PPM/PP por estudantes de licenciatura 
em  matemática com freqüência igual ou superior a 4 
 

PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PP/PPM  PPM/PP 

Palavras associadas Fq Palavras associadas Fq 

DEDICAÇÃO 12 RESPONSABILIDADE 9 

PACIÊNCIA 10 AMOR 8 

AMOR 9 PACIÊNCIA 7 

estudo 7 PRAZER 6 

compromisso 6 DEDICAÇÃO 5 

capaz 5 aprender 4 

CONHECER 5 CONHECER 4 

PRAZER 5 educar 4 

competência 4 saber 4 
RESPONSABILIDADE 4 salário 4 
Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 67/10 

Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 55/10 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões 
indutoras PP/PPM e PPM/PP.  
 

Podemos constatar no Quadro 31, a concentração no núcleo central das 

representações voltadas essencialmente para aspectos socioafetivos e 

deontológicos.  Em menor ênfase à dimensão didático-pedagógica se compararmos 

a investigação com os grupos de professores. Segundo Paiva (2006) “temos que 

admitir que a formação inicial não garante os conhecimentos necessários à prática 

profissional” (p. 94). Para Ramalho et al. (2004) na formação dos professores “o 

contexto real, a prática complexa, em condições de incerteza, passa a ser o lócus a 

ser privilegiado” (p.82). 

Em seguida, apresentaremos uma melhor visualização deste fato, pela 

comparação entre as representações dos estudantes sobre a profissão professor e a 

profissão professor de matemática. 
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6.3.5 Comparação do campo semântico das representações sociais dos 

estudantes de licenciatura em matemática sobre a profissão professor e a 

profissão professor de matemática 

 
 
Quadro 32 – Síntese das palavras associadas às expressões indutoras profissão professor e 
profissão professor de matemática pelos estudantes de licenciatura em matemática com 
freqüência igual ou superior a 4. 
 

PROFISSÃO PROFESSOR 
PROFISSÃO PROFESSOR  DE 
MATEMÁTICA 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

DEDICAÇÃO 59 SOLIDÁRIO 5 DEDICAÇÃO 54 ÉTICA 8 

PACIÊNCIA 47 TRANSMITIR 5 PACIÊNCIA 42 lógica 8 

EDUCAR 47 ESTRESSE 5 DESAFIO 24 metodologia 8 

AMOR 40 DIFÍCIL 5 PRAZER 24 PROFISSIONAL 8 

RESPONSABILIDADE 31 AJUDAR 4 AMOR 22 determinação 7 

PRAZER 20 INTELIGENTE 4 número 20 DIDÁTICA 7 

CONHECER 19 escola 4 CONHECER 20 SUPERAR 7 

AMIGO 17 GOSTO 4 cálculo 19 AJUDAR 6 

COMPROMISSO 16 pesquisa 4 EDUCAR 19 AMIGO 6 

VONTADE 16 admirado 4 COMPROMISSO 19 FORMAÇÃO 6 

TRABALHO 16 afeto 4 raciocínio 19 GOSTO 6 

VOCAÇÃO 14 autoridade 4 RESPONSABILIDADE 19 ENSINO 6 

DESAFIO 14 cidadania 4 ESTUDO 18 LUTA 5 

SABER 14 conscientização 4 COMPETÊNCIA 16 medo 5 

MOTIVAÇÃO 13 conteúdo 4 CAPAZ 15 ORGULHO 5 

APRENDER 13 construir 4 ESFORÇO 15 realização 5 

ENSINO 13 DESVALORIZAÇÃO 4 DISCIPLINA 14 rejeição 5 

RESPEITO 13 diálogo 4 DIFÍCIL 13 TRANSMITIR 5 

ESFORÇO 13 DIDÁTICA 4 TRABALHO 13 vitória 5 

DISCIPLINA 12 DINÂMICO 4 problema 12 carisma 4 

ÉTICA 12 frustração 4 SALÁRIO 12 concentração 4 

PROFISSIONAL 11 gratidão 4 APRENDER 11 contexto 4 

aluno 10 hábil 4 CORAGEM 11 DESVALORIZAÇÃO 4 

CAPAZ 10 IMPORTANTE 4 CRIATIVO 10 DINÂMICO 4 

CORAGEM 9 interagir 4 INTELIGENTE 10 ESTRESSE 4 

CRIATIVO 9 leal 4 SABER 10 IMPORTANTE 4 

compreensão 7 líder 4 VONTADE 10 louco 4 

FORMAÇÃO 7 livro 4 RESPEITO 9 MEDIAR 4 

ESTUDO 6 LUTA 4 INOVAR 9 ORDEM 4 

COMPETÊNCIA 6 MEDIAR 4 MOTIVAÇÃO 9 PERSEVERAR 4 

crescer 6 mudar 4 persistir 9 rigor 4 

esperança 6 ORDEM 4 vaga de emprego 9 SOLIDÁRIO 4 

formador 6 orientar 4 VOCAÇÃO 9     

futuro 6 prática 4         

INOVAR 6 psicólogo 4         

ORGULHO 6 qualidade 4         

PERSEVERAR 6 reflexão 4         

sonho 6 sala de aula 4         

SUPERAR 6 SALÁRIO 4         
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tempo 6 transformação 4         

troca 6 valorização 4         
Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 

768/ 
86 

Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 

715/ 
65 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram em comum às expressões 
indutoras profissão professor e profissão professor de matemática 
 

  No Quadro 32, observamos que as palavras relacionadas a aspectos 

motivacionais ganharam maior frequência quando foram associadas à profissão 

professor de matemática, como por exemplo desafio e coragem. Principalmente, na 

representação “desafio”, parece-nos que em consequência de termos vários fatores 

relacionados de forma positiva ou negativa a esta “profissão”.  

  Destacamos positividade dos estudantes em relação à valorização da 

docência nas representações respeito e profissional, mais enfatizadas quando 

associadas à profissão professor. Enquanto a frequência de palavras associadas à 

desvalorização docente foi maior quando associada de forma específica à 

matemática. Destacando-se pela dimensão socioeconômica com ênfase na palavra 

salário e palavras relativas ao estado emocional do professor como estresse, 

rejeição e louco. 

Na dimensão epistemológica, observamos os saberes didático-pedagógicos 

de certa forma contraditórios pela expressão de palavras como “transmitir” e 

“mediar”. Tais saberes se amalgamam nas representações dos estudantes, 

relacionadas à postura do professor como “dinâmico”, “criativo” e aquele que dá 

“ordem”. Neste sentido, Fainguelernt (2004) chama a atenção que a aprendizagem 

da matemática tem que passar pela autonomia do aprendiz, como “algo escolhido 

livremente, isto é aprender Matemática porque o aprendiz quer e não como algum 

conhecimento imposto” (p. 7).  

 Constatamos no Quadro 32 que a palavra competência ganhou maior relevo 

quando associada à profissão docente em matemática, assim como estudo e 

formação. Porém, pela frequência observada, tais palavras, no conjunto da 

dimensão epistemológica da prática, como já descrevemos, em seus saberes 

disciplinares, didático-pedagógicos (...), parecem estar voltadas para uma 

meritocracia, segundo o esforço, a  disciplina e a determinação daqueles que 

desejem seguir a docência em matemática. Salientamos que o contexto em que os 

dados foram coletados é o da formação inicial de professores de matemática. 

Concordamos com Perez (2004) quando este chama a atenção que a “formação 

inicial não deve gerar produtos acabados, mas, sim, deve ser encarada como a 
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primeira fase de um longo processo de desenvolvimento profissional onde a 

reflexão, a cooperação e a solidariedade sejam fatores sempre presentes na vida do 

professor pesquisador (p. 261).  

Para o autor, o desenvolvimento profissional do professor pesquisador e a 

prática reflexiva representam: 

 
dois dos principais elementos que devem nortear a formação inicial e 
continuada do professor e somente através deles, é que será possível 
“modificar”, no professor, suas posturas, crenças e concepções e 
competências, levando-se em consideração seu saber, seu conhecimento e 
sua cultura extra-escolar (PEREZ, 2004, p. 261). 

  

  A seguir, apresentaremos os elementos constitutivos do núcleo central de 

ambas as representações apresentadas no Quadro 32.  
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6.3.6 Comparação do núcleo central das representações sociais dos 

estudantes de licenciatura em matemática sobre a profissão professor e a 

profissão professor de matemática 

 

Quadro 33 – Síntese das palavras indicadas como mais importantes às expressões indutoras 
profissão professor e profissão professor de matemática pelos estudantes de licenciatura em 
matemática com freqüência igual ou superior a 4. 
 

PROFISSÃO PROFESSOR 
PROFISSÃO PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 

Palavras associadas Fq Palavras associadas Fq 
DEDICAÇÃO 30 AMOR 17 

EDUCAR 24 DEDICAÇÃO 17 

AMOR 23 PACIÊNCIA 17 

PACIÊNCIA 23 RESPONSABILIDADE 13 

CONHECER 12 PRAZER 11 

RESPONSABILIDADE 11 compromisso 9 

PRAZER 10 CONHECER 9 

ensino 7 estudo 9 

vocação 7 APRENDER 7 

SALÁRIO 6 competência 7 

APRENDER 5 CAPAZ 6 

VONTADE 5 EDUCAR 6 

DESAFIO 5 cálculo 5 

ética 5 DESAFIO 5 

profissional 5 determinação 5 

respeito 5 raciocínio 5 

CAPAZ 4 SALÁRIO 5 

desvalorização 4 inovar 4 

esforço 4 inteligente 4 

SABER 4 SABER 4 

   vaga de emprego 4 

   VONTADE 4 
Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 199/20 

 Total de palavras associadas/ 
palavras diferentes 173/22 

Obs: as palavras em maiúsculo são aquelas que se apresentaram  
em comum às expressões indutoras profissão professor e profissão  
professor de matemática 

 

No quadro acima, podemos observar que as dimensões deontológica 

(dedicação, responsabilidade), socioafetiva (amor, prazer) e social (educar) em 

ambas as colunas, predominou entre os elementos nucleares das representações 

dos estudantes de licenciatura em matemática.  

No estudo de Silva (2008) sobre as representações sobre a “formação do 

professor de matemática” percebemos algumas palavras em comum ao Quadro 33, 

apresentado acima. A autora enquadra estas dimensões como socioafetivas, cuja 

composição seria “por elementos do campo afetivo que se justificam pelas relações 
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estabelecidas com o conhecimento matemático, e os elementos sociais, onde se 

estabelecem as relações interpessoais entre o professor e o aluno” (p. 185).  

Em nosso estudo, devido ao referencial teórico adotado, além da dimensão 

socioafetiva das representações, tratamos as palavras associadas pelas dimensões 

deontológicas, da função social da escola e da vocação.  

Observamos uma maior frequência à dimensão deontológica, em particular 

quando se refere à profissão professor de matemática.  

Ainda sobre os aspectos mais enfatizados relativos à profissão professor de 

matemática percebemos a dimensão cognitiva do professor desta área na mesma 

medida em que os saberes disciplinares foram mais exaltados que os didático-

pedagógicos.  

Outro aspecto a ressaltar é que no núcleo central destas representações a 

desvalorização da profissão docente se concentrou em relação à profissão 

professor, demonstrando-se em negatividade. Enquanto, para expressão indutora 

profissão professor de matemática, ocorreu uma maior positividade. Desta forma, os 

estudantes parecem sentir e transferir os efeitos de desvalorização ou 

desprofissionalizantes da docência em matemática, essencialmente sobre as 

condições gerais de exercício da profissão docente. 

  

 

6.4. Comparação das representações sociais dos professores e estudantes 

sobre a profissão professor de matemática: as similaridades 

  

 

 No intuito de sistematizar uma comparação entre as RS sobre a profissão 

professor de matemática de professores e estudantes, elaboramos o Quadro 34, que 

corresponde a uma síntese das palavras associadas por cada um dos grupos sobre 

a profissão professor de matemática. Primeiramente, as palavras encontram-se 

identificadas sobre o critério de terem sido apresentadas em comum aos professores 

e estudantes investigados (em maiúsculo). Em segundo, as palavras comuns aos 

professores de matemática e de outras áreas (em itálico) e finalmente, entre os 

professores de matemática e os estudantes de licenciatura (em negrito). 

Além destes procedimentos, a fim de não perdermos de vista a referência à 

profissão professor, estão ‘tachadas’ as palavras que se apresentaram nesta 
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expressão, em comum com as representações sobre a profissão professor de 

matemática. 

 

Quadro 34 – síntese geral das palavras associadas a profissão professor de matemática por 
professores de matemática,   professores não formados em matemática e estudantes de 
licenciatura em matemática com freqüência igual ou superior a 4. 

 

PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
PROFESSORES NÃO 
FORMADOS EM 
MATEMÁTICA 

ESTUDANTES DE 
LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA 

Palavras associadas Fq 
Palavras 
associadas Fq Palavras associadas Fq Palavras associadas Fq 

DESAFIO 76 MEDO 8 RACIOCÍNIO 32 DEDICAÇÃO 54 

COMPROMISSO 73 profissional 8 LÓGICA 26 PACIÊNCIA 42 

DEDICAÇÃO 70 transformação 8 PACIÊNCIA 25 DESAFIO 24 

RESPONSABILIDADE 64 carrasco 7 RESPONSABILIDADE 22 PRAZER 24 

CONHECER 53 clareza 7 compreensão 21 AMOR 22 

AMOR 52 disciplina 7 MEDO 20 NUMERO 20 

PACIÊNCIA 51 domínio 7 INTELIGENTE 18 CONHECER 20 

RACIOCÍNIO 45 fracasso 7 CALCULO 15 CALCULO 19 

DIFÍCIL 39 gratidão 7 COMPROMISSO 15 educar 19 

CRIATIVO 36 humano 7 CONHECER 15 COMPROMISSO 19 

APRENDER 36 interpretação 7 CRIATIVO 15 RACIOCÍNIO 19 

CALCULO 35 seguro 7 DEDICAÇÃO 15 RESPONSABILIDADE 19 

PRAZER 33 solidão 7 exato 15 ESTUDO 18 

PROBLEMA 28 transmitir 7 DESAFIO 13 COMPETÊNCIA 16 

LÓGICA 27 valorização 7 AMOR 12 CAPAZ 15 

ESTUDO 27 vivência 7 atenção 12 esforço 15 

formação 27 ação 6 RESPEITO 12 disciplina 14 

MEDIAR 22 alegria 6 COMPETÊNCIA 11 DIFÍCIL 13 

NUMERO 22 atenção 6 PROBLEMA 11 trabalho 13 

PERSISTIR 22 entender 6 DIFÍCIL 10 PROBLEMA 12 

pesquisa 21 objetivo 6 NUMERO 10 salário 12 

VOCAÇÃO 21 operar 6 objetivo 10 APRENDER 11 

compreensão 20 sistematização 6 APRENDER 9 coragem 11 

critica 19 ágil 5 RIGOR 9 CRIATIVO 10 

esperança 19 análise 5 DINÂMICO 8 INTELIGENTE 10 

INTELIGENTE 19 busca 5 hábil 8 saber 10 

luta 19 conquista 5 prático 8 vontade 10 

MOTIVAÇÃO 19 didática 5 trauma 8 RESPEITO 9 

RESPEITO 19 escola 5 ação 7 INOVAR 9 

desvalorização 18 facilitador 5 AMIGO 7 MOTIVAÇÃO 9 

ensino 18 interdisciplinaridade 5 CAPAZ 7 PERSISTIR 9 

saber 18 racional 5 exigir 7 vaga de emprego 9 

INOVAR 17 sonho 5 intolerância 7 VOCAÇÃO 9 

frustração 16 técnica 5 MOTIVAÇÃO 7 ética 8 

perseverar 16 troca 5 pensar 7 LÓGICA 8 

interagir 15 admirado 4 soma 7 metodologia 8 

mudar 15 capacitação 4 arrogante 6 profissional 8 

aluno 14 cidadania 4 atitude 6 determinação 7 
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avaliação 14 esforço 4 avaliação 6 didática 7 

educar 14 metodologia 4 coragem 6 superar 7 

realização 14 organizar 4 experiência 6 ajudar 6 

vontade 14 orientar 4 facilitador 6 AMIGO 6 

cansaço 13 prática 4 metódico 6 formação 6 

coragem 13 qualidade 4 PERSISTIR 6 GOSTO 6 

salário 13 RIGOR 4 tolerância 6 ensino 6 

AMIGO 12 social 4 valorização 6 luta 5 

COMPETÊNCIA 12 sofrer 4 VOCAÇÃO 6 MEDO 5 

contexto 12 superar 4 auto-suficiente 5 orgulho 5 

pensar 12     chato 5 realização 5 

reflexão 12     clareza 5 rejeição 5 

importante 11     duvida 5 transmitir 5 

paixão 11     INOVAR 5 vitória 5 

solução 11     planejar 5 carisma 4 

afeto 10     resultado 5 concentração 4 

humilde 10     solução 5 contexto 4 

planejar 10     alegria 4 desvalorização 4 

tempo 10     confiança 4 DINÂMICO 4 

trabalho 10     construir 4 estresse 4 

CAPAZ 9     detalhe 4 importante 4 

construir 9     determinação 4 louco 4 

DINÂMICO 9     domínio 4 MEDIAR 4 

ética 9     ESTUDO 4 ordem 4 

exato 9     expressão 4 perseverar 4 

GOSTO 9     fracasso 4 RIGOR 4 

prático 9     GOSTO 4 SOLIDÁRIO 4 

preocupação 9     ágil 4     

SOLIDÁRIO 9     MEDIAR 4     

abstrato 8     orientar 4     

chato 8     partilha 4     

conexão 8     ponderar 4     

curioso 8     PRAZER 4     

descobrir 8     preciso 4     

extinção 8     sagaz 4     

futuro 8     SOLIDÁRIO 4     

hábil 8 

Total de palavras 
associadas/ 
palavras diferentes 

1.814/ 
123 

Total de palavras 
associadas/ 
palavras diferentes 

643/ 
74 

Total de palavras 
associadas/ 
palavras diferentes 

709/ 
65 

Obs:as palavras tachadas são aquelas associadas em comum à profissão professor e a profissão 
professor de matemática. 
as palavras escritas em maiúsculo são consensuais nas representações dos três sujeitos 
investigados 
as palavras em itálico são consensuais nas representações dos professores de matemática e dos 
professores de outras áreas 
as palavras em negrito são consensuais nas representações dos professores de matemática e dos 
estudantes 

 

A partir da análise do Quadro 34, passaremos a analisar as aproximações e 

diferenciações entre as representações sociais sobre a profissão professor de 

matemática, com atenção à estrutura interna destas, através dos elementos do 

núcleo central, apresentados no próximo quadro. 
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Quadro 35 – Síntese geral das palavras indicadas como mais importantes à profissão 
professor de matemática por professores de matemática, professores não formados em 
matemática e estudantes de licenciatura em matemática com freqüência igual ou superior a 4. 
 

NC - PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROFESSORES NÃO 
FORMADOS EM 
MATEMÁTICA 

ESTUDANTES DE 
LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas  Fq 

Palavras 
associadas Fq 

Palavras 
associadas Fq 

COMPROMISSO 40 paixão 7 RACIOCÍNIO 20 AMOR 17 

DESAFIO 38 pesquisa 7 lógica 12 DEDICAÇÃO 17 

AMOR 27 contexto 6 RESPONSABILIDADE 9 PACIÊNCIA 17 

RESPONSABILIDADE 26 desvalorização 6 CONHECER 9 RESPONSABILIDADE 13 

DEDICAÇÃO 24 formação 6 PACIÊNCIA 8 prazer 11 

CONHECER 20 gosto 6 inteligente 8 COMPROMISSO 9 

aprender 19 motivação 6 COMPROMISSO 7 CONHECER 9 

RACIOCÍNIO 19 problema 6 medo 7 estudo 9 

PACIÊNCIA 16 clareza 5 COMPETÊNCIA 6 aprender 7 

prazer 13 COMPETÊNCIA 5 objetivo 6 COMPETÊNCIA 7 

criativo 12 compreensão 5 exato 5 capaz 6 

vocação 11 conexão 5 compreensão 5 educar 6 

ensino 9 mudar 5 DEDICAÇÃO 5 CALCULO 5 

persistir 9 número 5 vocação 5 DESAFIO 5 

realização 9 respeito 5 DESAFIO 5 determinação 5 

difícil 8 transformação 5 atenção 4 RACIOCÍNIO 5 

educar 8 humano 4 CALCULO 4 salário 5 

estudo 8 inovar 4 criativo 4 inovar 4 

mediar 8 interagir 4 difícil 4 inteligente 4 

aluno 7 lógica 4 resultado 4 saber 4 

CALCULO 7 planejar 4     vaga de emprego 4 

esperança 7 salário 4     vontade 4 

  459   137   173 
Obs: 
as palavras tachadas são aquelas associadas em comum à profissão professor e a profissão 
professor de matemática. 
as palavras escritas em maiúsculo são consensuais nas representações dos três sujeitos 
investigados 
as palavras em itálico são consensuais nas representações dos professores de matemática e dos 
professores de outras áreas 
as palavras em negrito são consensuais nas representações dos professores de matemática e dos 
estudantes 
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6.4.1 O campo semântico compartilhado entre professores e estudantes sobre 

a profissão docente em matemática 

  

 

 A partir das informações apresentadas no quadro 35, selecionamos as 

palavras que foram compartilhadas entre os professores de matemática, os 

professores que não são formados nesta área e os estudantes de licenciatura em 

matemática na estrutura interna das representações sociais sobre a profissão 

professor de matemática. 

 
Quadro 36 – Núcleo central das representações compartilhadas entre professores e 
estudantes sobre a profissão professor de matemática 
 

 
PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA 
PROFESSORES NÃO 

FORMADOS EM MATEMÁTICA 

ESTUDANTES DE 
LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 
palavras 
associadas Fq Fq Fq 

compromisso 40 7 9 

desafio 38 5 5 

responsabilidade 26 9 13 

dedicação 24 5 17 

conhecer 20 9 9 

raciocínio 19 20 5 

paciência 16 8 17 

cálculo 7 4 5 

competência 5 6 7 

Total  195 73 87 

 

 A partir da análise do quadro acima, percebemos nas palavras candidatas ao 

núcleo central das representações sobre a profissão professor de matemática, uma 

similaridade de sentidos em torno da dimensão deontológica, expressa nas palavras 

responsabilidade, compromisso e dedicação. Também destacamos a dimensão 

motivacional presente na ênfase dada à palavra desafio. A dimensão epistemológica 

no enfoque de saberes disciplinar e didático-pedagógico; a dimensão vocacional 

enfatizada na palavra paciência.  Na perspectiva do desenvolvimento profissional do 

professor destacamos a palavra competência. 

 Em relação aos professores de matemática, podemos dizer que a dimensão 

deontológica foi a que teve maior destaque. Para os professores não formados em 

matemática, o aspecto cognitivo (o raciocínio), demonstrou-se com relevância sobre 
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o exercício docente em matemática. Neste aspecto, as representações dos 

estudantes, não pareceram ser contrárias às representações dos professores que 

não são formados em matemática. Como já vimos na discussão sobre as RS dos 

estudantes, essencialmente, voltadas para a dimensão pessoal, ou melhor, para o 

esforço pessoal, para conseguir aprender matemática. 

 Acreditamos na referência à palavra desafio como elemento motivacional 

relacionado à “profissão professor de matemática”. Havemos de considerar que esta 

palavra se dá no contexto do desafio, em se exercer esta atividade tanto como 

estudo ou como trabalho. Assim também consideramos que a palavra competência 

se apresenta como um fator importante neste contexto como elemento relacionado 

ao desenvolvimento profissional do professor. 

 Segundo Ponte (1994) o professor está longe de ser um profissional acabado 

e amadurecido no momento em que recebe sua habilitação profissional. Para o autor 

“o desenvolvimento profissional é assim uma perspectiva em que se reconhece a 

necessidade de crescimento e de aquisições diversas, processo em que se atribui 

ao próprio professor o papel de sujeito fundamental”.  

 Na dimensão vocacional, percebemos a palavra paciência, como um dos 

elementos nucleares compartilhado entre os sujeitos sobre a profissão docente em 

matemática; de forma geral, em comum a profissão professor. 

 As dimensões apresentadas no NC do campo semântico das RS sobre a 

profissão professor de matemática, têm referência em vários sentidos, como podem 

ser visualizados no quadro a seguir: 
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Quadro 37 – Campo semântico das representações compartilhadas entre professores e 
estudantes sobre a profissão professor de matemática 
 

 

PROFESSORES 
DE 

MATEMÁTICA 

PROFESSORES 
NÃO 

FORMADOS EM 
MATEMÁTICA 

ESTUDANTES DE 
LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 
palavras associadas Fq Fq Fq 
desafio 76 13 24 
compromisso 73 15 19 
dedicação 70 15 54 
responsabilidade 64 22 19 
conhecer 53 15 20 
amor 52 12 22 
paciência 51 25 42 
raciocínio 45 32 19 
difícil 39 10 13 
criativo 36 15 10 
aprender 36 9 11 
cálculo 35 15 19 
prazer 33 4 24 
problema 28 11 12 
lógica 27 26 8 
estudo 27 4 18 
mediar 22 4 4 
número 22 10 20 
persistir 22 6 9 
vocação 21 6 9 
inteligente 19 18 10 
motivação 19 7 9 
respeito 19 12 9 
inovar 17 5 9 
amigo 12 7 6 
competência 12 11 16 
capaz 9 7 15 
dinâmico 9 8 4 
gosto 9 4 6 
solidário 9 4 4 
medo 8 20 5 
rigor 4 9 4 
 Total 978 381 473 

 

 Nos quadros 36 e 37, podemos observar a dimensão motivacional (o desafio) 

em relação à profissão professor de matemática, em aproximação com aspectos 

relacionados à dimensão deontológica, ao compromisso, como elementos centrais 

das RS sobre a profissão professor de matemática. Perez (2006) tem apontado que 

ao professor de Matemática, “cabe o papel de valorizar esta disciplina tornando-a 

prazerosa, criativa e, ainda mais, tornando-a útil, garantindo assim, a participação e 

o interesse, da parte dos alunos, assim como da comunidade, a fim de proporcionar 
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um aprendizado eficiente e de qualidade” (p. 261). Para tanto, “é necessário 

conceber Educação em um sentido amplo, como compromisso político (não 

necessariamente partidário), e não apenas Educação como recebimento de 

conteúdos específicos nos bancos da escola” (idem, ibidem). 

 Com efeito, Fasheh (1980) apud Rocha (2001) aponta que as concepções do 

ensino de matemática são essencialmente políticas; 

 
O professor que tem compromisso ético com a classe trabalhadora, que quer 
uma sociedade justa e igualitária, que se preocupa com os excluídos da 
sociedade e com o futuro de seus alunos, não pode esconder sua posição em 
nome de uma suposta neutralidade profissional (...) Como professores 
precisamos estar, a todo momento, repensando nosso trabalho, a que ele tem 
servido e quais os valores que temos desenvolvido em nossos alunos 
(FASHEH, 1980 apud  ROCHA, 2001, p.29). 
 

 No Quadro 37, destacamos a ênfase dada aos saberes disciplinares, em 

detrimento de outros saberes como os didático-pedagógicos, os curriculares etc. O 

que lembra as considerações de Ponte (2001): 

 
Se para ser professor de Matemática é preciso saber Matemática, não é 
menos verdade que para ser professor é preciso um conhecimento 
profissional que envolva aspectos diversos, desde o conhecimento didático 
(...) ao conhecimento do currículo e dos processos de aprendizagem 
(PONTE, 2001, p. 11). 

 
 Tais aspectos parecem incidir sobre a dimensão socioafetiva desta “profissão”, 

quando percebemos o baixo afeto dos professores que trabalham com outras áreas 

do conhecimento, cuja representação “medo”, apresentou-se com significativa 

frequência.  

 Sobre a presença de palavras como raciocínio e lógica nas RS sobre a PPM, 

Rocha (2001) enfatiza que “é preciso também desmistificar essa questão do 

raciocínio lógico”. Quando se afirma que “se deve ensinar matemática por ser uma 

área de conhecimento abstrata e que, portanto, desenvolve o raciocínio lógico” (p. 

26), a autora destaca que o ensino da matemática “não se justifica pelo 

desenvolvimento do raciocínio lógico, mas pela sua utilidade na resolução dos 

problemas do dia-a-dia, sua contribuição para a melhoria na qualidade de vida das 

civilizações, seu papel como auxiliar no conhecimento da natureza que nos cerca” 

(idem, p. 27). 

  Percebemos que a dimensão cognitiva expressa, sobretudo, pela 

representação “inteligente” sobre a PPM, apresentou-se em maior consensualidade 

entre os professores que nos estudantes. De forma interessante, os próprios 
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professores de matemática se reconhecem como inteligentes. Cruz (2006) chama a 

atenção que tal “estereotipia parece cristalizada e que existe um ganho secundário 

dos professores desta perpetuação”.  

 Também, ressaltamos que a dimensão da vocação foi em maior parte, 

reconhecida entre os professores de matemática como elemento de sua profissão. 

Segundo Maia e Peixoto (2008, p. 14) em pesquisa sobre o imaginário dos 

professores de matemática “a noção de habilidades inatas, vocação e o fato de ter 

sido agraciado com o dom para a matemática” é um tema recorrente entre estes 

professores.  

 A seguir, apresentaremos o que houve em comum apenas entre os grupos de 

professores investigados como representações de quem exerce a profissão docente 

de forma efetiva. 

  

 

6.4.2 As representações compartilhadas entre professores de matemática e 

professores não formados nesta área sobre a profissão docente em 

matemática 

 

  

 As palavras apresentadas no próximo quadro, são aquelas que se 

apresentaram de forma exclusiva aos professores de matemática em consenso com 

as dos professores que não são formados nesta área, como elementos nucleares 

sobre a profissão professor de matemática. 

 
 Quadro 38 – Núcleo central das representações compartilhadas entre os professores 
sobre a profissão professor de matemática 
 

  
PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA 
PROFESSORES NÃO  

FORMADOS EM MATEMÁTICA 
palavras 

associadas Fq Fq 

criativo 12 4 

VOCAÇÃO 11 5 

difícil 8 4 

compreensão 5 5 

lógica 4 12 
Obs: a palavra em maiúsculo também foi mencionada à expressão “profissão professor” por  
todos os professores 
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 No Quadro 38, observamos que a dimensão pessoal foi colocada como fator 

de relevante importância à profissão docente em matemática mediante a palavra 

“criatividade”. Segundo Maia e Peixoto (2008) “a tentativa de motivar e despertar o 

interesse do aluno para a aprendizagem” faz parte do universo imaginário de todos 

os professores. De forma que “se revelam em uma rede simbólica positiva que 

ancora seus discursos sobre o ser professor” (p.12).   

 A ênfase dada pelos professores à vocação é discutida em Maia e Peixoto 

(2008). Estas autoras apontam que a “vocação parece ser um mito que ancora e 

subjaz” o imaginário docente, “oferecendo um significado pessoal ao seu ofício de 

educador” (idem, p. 15).  

 Na dimensão profissional, consideramos que a representação “difícil” se refere 

particularmente ao exercício da profissão docente em matemática e não 

necessariamente, ao plano cognitivo, devido a esta representação ter tido menor 

frequência entre os professores não formados nesta área; embora, estes tenham 

enfatizado o saber disciplinar, com maior frequência que os próprios professores de 

matemática.  

A seguir, apresentarmos o campo semântico que contextualiza o NC destas 

representações. 
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Quadro 39 - Campo semântico das representações compartilhadas entre professores sobre a 
profissão professor de matemática 
 

  
PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA 
PROFESSORES NÃO 

FORMADOS EM MATEMÁTICA 
palavras 
associadas Fq Fq 

difícil 39 10 

criativo 36 15 

lógica 27 26 

vocação 21 6 

compreensão 20 21 

avaliação 14 6 

pensar 12 7 

solução 11 5 

planejar 10 5 

prático 9 8 

exato 9 15 

chato 8 5 

hábil 8 8 

fracasso 7 4 

clareza 7 5 

domínio 7 4 

ação 6 7 

alegria 6 4 

atenção 6 12 

objetivo 6 10 

ágil 5 4 

facilitador 5 6 

orientar 4 4 

Total 160 140 

 
 
 Diante do Quadro 39, podemos perceber uma aproximação entre a frequência 

das palavras “difícil” e “criativo”, sobretudo, entre os professores de matemática. 

Entretanto,  constatamos que no consenso das representações dos professores 

formados ou não em matemática sobre a PPM, são destacados aspectos 

psicopedagógicos com ênfase sobre a palavra “compreensão”. Estes aspectos 

podem ser voltados para uma dimensão pessoal ou para uma dimensão cognitiva. 

 Na dimensão pessoal, percebemos vários aspectos relacionados à cognição e 

às destrezas do professor como prático, hábil e ágil. Mas também a aspectos de 

ordem interpessoal como “chato”. De forma interessante, a representação sobre a 

chatice do professor de matemática, foi reconhecida, de forma mais frequente pelos 

professores desta área. Enquanto os aspectos cognitivos foram, em maior medida, 

enfatizados pelos professores de outras áreas. 
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 Observamos no Quadro 39, os saberes curriculares em referência ao 

planejamento e à avaliação; assim como os saberes didático-pedagógicos com 

ênfase no professor visto como facilitador e os experenciais, na ênfase dada à 

palavra domínio, como elementos consensuais entre as representações dos dois 

grupos de professores investigados. Entretanto, ressaltamos que entre os 

professores de matemática, os sabres curriculares e experenciais foram mais 

enfatizados. 

 Particularmente, na dimensão social, a palavra “fracasso” recebeu maior 

destaque entre os professores de matemática. Segundo Cruz (2006) “às vezes é o 

próprio professorado que tem consolidado a ideia de fracasso, atestando que o 

cenário escolar é o pano de fundo de uma crise educacional irreversível” (p.42). 

 A expressão do fracasso associado à profissão professor de matemática, 

também pode ser atribuída ao fato de que “o ensino da matemática tem reforçado a 

exclusão e a reprodução das desigualdades sociais dentro da escola” (Rocha, 2001, 

p.24).  

 

 

6.4.3 As representações compartilhadas entre professores de matemática e 

estudantes de licenciatura sobre a profissão docente em matemática 

  

 

 O próximo quadro apresenta o resultado da seleção das palavras associadas à 

profissão professor de matemática, que foram apenas evocadas pelos professores 

de matemática e estudantes de licenciatura em matemática, de forma comum entre 

estes sujeitos. Inicialmente, destacamos os elementos do núcleo central do campo 

semântico destas representações: 
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Quadro 40 – Núcleo central das representações compartilhadas entre os professores de 
matemática e estudantes de licenciatura sobre a profissão professor de matemática 
 

  
PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA 
ESTUDANTES DE LICENCIATURA 

 EM MATEMÁTICA 
palavras 
associadas Fq Fq 

AMOR 27 17 

APRENDER 19 7 

PRAZER 13 11 

EDUCAR 8 6 

estudo 8 9 

inovar 4 4 

 79 54 
Obs: as palavras em maiúsculo também foram mencionadas à expressão “profissão professor” 

 

 Observamos que professores de matemática e estudantes de licenciatura, 

nesta área, destacaram a dimensão socioafetiva. Pelo contexto, podemos crer que o 

sentido desta dimensão se refere ao prazer pessoal à profissão professor de 

matemática.  

 Particularmente, apenas entre os professores de matemática e estudantes 

desta área foi creditada a função social do professor de matemática visto como 

“educador”, articulada com um conceito de educação mais geral e não, ligada à ideia 

de educador matemático. Como vimos a palavra “educar” foi também mencionada à 

expressão profissão professor. 

 Na dimensão didático-pedagógica, estes sujeitos ressaltaram a importância 

da aprendizagem. Ressaltaram também a importância da formação, em um sentido 

mais pessoal, pela necessidade do “estudo”.  Ao que parece, a dimensão 

socioafetiva se coloca como um elemento importante deste processo, como 

podemos observar no quadro seguinte. 
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Quadro 41 - Campo semântico das representações compartilhadas entre os professores de 
matemática e os estudantes de licenciatura sobre a profissão professor de matemática 

 
 PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA 
ESTUDANTES DE 

LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA 

palavras 
associadas Fq Fq 

amor 52 22 

aprender 36 11 

prazer 33 24 

estudo 27 18 

formação 27 6 

luta 19 5 

desvalorização 18 4 

ensino 18 6 

saber 18 10 

inovar 17 9 

perseverar 16 4 

educar 14 19 

realização 14 5 

vontade 14 10 

importante 11 4 

trabalho 10 13 

ética 9 8 

profissional 8 8 

disciplina 7 14 

transmitir 7 5 

didática 5 7 

esforço 4 15 

superar 4 7 

metodologia 4 8 

 200 152 

 
No Quadro 41, podemos perceber que a conotação dada à dimensão 

socioafetiva aponta para o “gostar do que se faz”, o sentir amor – prazer em ser 

professor de matemática. Este fato, pela proximidade da frequência de palavras 

como estudo e formação, parece indicar uma correlação com o desenvolvimento 

profissional do professor de matemática. 

Percebemos que a dimensão didático-pedagógica ganha expressividade em 

palavras como aprender, ensino, saber, didática, metodologia.  

Contudo, destacamos a palavra “transmitir” presente apenas nas associações 

dos professores de matemática e dos estudantes desta área. Pelo exposto 

concordamos com Sacristán (1999) quando afirma que “a profissionalidade incorpora 

condicionalismos provenientes dos padrões em que o professorado se foi 
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socializando. Os professores medeiam quase todos os processos pedagógicos, mas 

não deixam de ser reprodutores e veículos de outras determinações da prática” 

(p.74).  

 Particularmente, observamos a palavra “desvalorização” em relação à 

profissão professor de matemática entre os professores desta área e já reconhecida 

entre os estudantes. No contexto desta desvalorização, ressaltamos elementos 

numa dimensão motivacional, destacada, sobretudo, pela “luta”, pela “perseverança” 

do professor em permanecer no exercício da docência. Resultado semelhante pode 

ser identificado em Maia e Peixoto (2008), quando apontam que “na contramão de 

algumas noções e matrizes de representações basilares da educação, que, sem 

negar a revolta com os baixos salários, o desprestígio e a desvalorização social da 

docência”, os professores revelam imagens positivas da profissão (p. 16). 

  

 

6.5 Comparação das representações sociais dos professores e estudantes 

sobre a profissão professor de matemática: as diferenciações 

 

 

 No próximo quadro, apresentaremos as palavras que foram evocadas apenas 

pelos professores de matemática sobre a profissão professor de matemática; o que 

significa que estas palavras não se encontraram presentes como candidatas ao 

núcleo central das RS dos professores que ensinam outras áreas, nem dos 

estudantes de licenciatura em matemática. 
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Quadro 42 – Núcleo central das representações apenas dos professores de matemática sobre 
a profissão professor de matemática 
 

NC – palavras associadas a PPM apenas pelos professores 
de matemática 

palavras 
associadas Fq 

palavras 
associadas Fq 

ENSINO 9 problema 6 

persistir 9 clareza 5 

REALIZAÇÃO 9 conexão 5 

MEDIAR 8 mudar 5 

ALUNO 7 número 5 

ESPERANÇA 7 RESPEITO 5 

PAIXÃO 7 TRANSFORMAÇÃO 5 

PESQUISA 7 HUMANO 4 

CONTEXTO 6 interagir 4 

DESVALORIZAÇÃO 6 PLANEJAR 4 

FORMAÇÃO 6 salário 4 

gosto 6     

MOTIVAÇÃO 6 TOTAL 93 
   Obs: as palavras em maiúsculo também foram mencionadas à  
   expressão “profissão professor” 
 
 Observamos no Quadro 42, que várias palavras associadas à expressão 

profissão professor de matemática encontraram-se também presentes nas palavras 

associadas à profissão professor, sendo fortes elementos do núcleo central das RS 

sobre a profissão docente em matemática.  

 Destacamos que no núcleo central destas representações, enfatizaram-se os 

saberes didático-pedagógicos, do qual destacamos a tríade “ensino, aluno e 

mediação”. Percebemos também, a importância mencionada aos saberes 

disciplinares e aos curriculares como o planejamento; o contexto e a conexão, no 

sentido de uma articulação do saber matemático com outras áreas do conhecimento. 

 Percebemos a importância dada à dimensão socioafetiva pela palavra 

“realização” e também pela palavra “paixão”. Como indica Maia e Peixoto (2008) 

sobre o imaginário dos professores de matemática, a satisfação pessoal com o dia-

a-dia da escola é raramente mencionada, entretanto, “todos falam da satisfação de 

encontrarem, depois de alguns anos, alunos bem sucedidos e que só então 

demonstram reconhecimento pelas lições recebidas” (p.12). Quanto à palavra 

paixão, as autoras indicam que os professores de matemática referem um vínculo 

afetivo muito forte com a disciplina, “uma paixão mesmo”.  

 Com efeito, observamos a ênfase dada à dimensão motivacional sobre a 

profissão docente em matemática pelos professores desta área.  A palavra 
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“esperança”, em destaque nas RS destes professores, pode ser atribuída ao fato 

destes se sentirem “portadores e porta-vozes de um imaginário ancorado em raízes 

profundas que mantêm o sonho e a crença nas possibilidades de contribuir para 

transformar e reinventar a educação e a sociedade” (Maia e Peixoto, 2008, p. 17). 

 Especificamente, nas representações dos professores de matemática como 

elemento do núcleo central foi enfatizado a “desvalorização” da profissão docente 

nesta área, com ênfase sobre o salário. Ou seja, os professores de matemática 

enfatizaram mais o salário que os demais grupos investigados. Enquanto que, numa 

perspectiva de valorização docente, observamos alguns elementos relacionados a 

uma profissionalização da docência em matemática como a formação e a pesquisa. 

  No quadro a seguir, selecionamos apenas as palavras associadas pelos 

professores de matemática a PPM, ou seja, que não foram associadas pelos 

professores de outras áreas e pelos estudantes. Em consequência deste 

procedimento, esclarecemos que algumas palavras não se tornarão visíveis no 

próximo quadro. Contudo, a efeito de contextualização dos elementos do núcleo 

central, registramos que tais palavras se referem àquelas compartilhadas entre 

professores de matemática e estudantes de licenciatura nesta área já descritas e 

analisadas no Quadro 41; são elas: ensino, formação, realização, desvalorização e 

salário.  

 Do mesmo modo, registramos as palavras clareza e planejar presentes nas RS 

dos professores de matemática e também daqueles que ensinam outras áreas 

(quadro 39). Por fim, as palavras persistir, mediar, gosto, motivação, problema, 

número e respeito que se apresentaram como associações dos três grupos de 

sujeitos investigados (quadro 37).  
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Quadro 43 – O campo semântico apenas das representações dos professores de matemática 
sobre a profissão professor de matemática 
 

palavras associadas a PPM apenas pelos 
professores de matemática 

palavras  
associadas Fq 

palavras 
associadas Fq 

PESQUISA 21 interpretação 7 

crítica 19 seguro 7 

ESPERANÇA 19 solidão 7 

FRUSTRAÇÃO 16 vivência 7 

INTERAGIR 15 entender 6 

MUDAR 15 operar 6 

ALUNO 14 sistematização 6 

CANSAÇO 13 análise 5 

contexto 12 busca 5 

REFLEXÃO 12 CONQUISTA 5 

PAIXÃO 11 ESCOLA 5 

AFETO 10 interdisciplinaridade 5 

HUMILDE 10 racional 5 

TEMPO 10 SONHO 5 

CONSTRUIR 9 técnica 5 

preocupação 9 TROCA 5 

abstrato 8 ADMIRADO 4 

conexão 8 capacitação 4 

CURIOSO 8 CIDADANIA 4 

descobrir 8 organizar 4 

extinção 8 prática 4 

FUTURO 8 qualidade 4 

TRANSFORMAÇÃO 8 social 4 

carrasco 7 SOFRER 4 

GRATIDÃO 7   

HUMANO 7  TOTAL 511 
   Obs: as palavras em maiúsculo também foram mencionadas  
   à expressão “profissão professor” 
 

 No Quadro 43, podemos observar que a profissionalização/ 

desprofissionalização da profissão docente em matemática é referenciada a outros 

fatores.   

 No que concerne aos elementos relacionados à profissionalização, 

ressaltamos o desenvolvimento profissional do professor, a exemplo, a palavra 

reflexão. Elementos desta ordem, segundo Ramalho et (2004) podem fazer do 

professor não mais “um técnico que executa os procedimentos vindos de uma 

‘racionalidade técnica’ e sim sujeito construtor da sua profissão” (p.37). Perez (2004) 

destaca que “é fundamental que o professor de Matemática acredite no seu 
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potencial, acredite que sua prática é muito importante e que possui momentos 

riquíssimos, os quais merecem uma discussão/reflexão coletiva” (p.256). 

  Outro aspecto diz respeito ao desenvolvimento pessoal do professor, baseado 

na dimensão socioafetiva em palavras de conotação positiva como interagir e troca, 

afeto e humildade.  De outro modo, em uma conotação negativa, observamos as 

palavras frustração, cansaço, preocupação, carrasco, solidão e sofrer. Cruz (2006) 

aponta que “o professor de matemática é visto como uma pessoa anti-social e como 

um professor angustiado”. Segundo a autora, os próprios docentes se reconhecem 

em suas dificuldades de interação, por exemplo, quando dizem: “o professor de 

matemática é angustiado...não sabe o que fazer pro aluno aprender, eles não 

querem nada”(p. 258).   

 Neste sentido, Correia e Matos (1999) têm enfatizado que embora o 

individualismo/isolamento no exercício profissional seja uma das propriedades mais 

marcantes da profissão docente, o professor, mais do que alguém que está na 

escola, tende hoje a ser definido como alguém que vai à escola.Para Cunha (1999)  

 
ainda que participe de reuniões, grupos e equipes de trabalho, o professor 
reserva sua condição de estar só com seus alunos na sala de aula como uma 
possibilidade de exercer a sua autonomia. A possibilidade de se expor em 
suas dificuldades e desafios lhe traz insegurança e, ao contrário de outras 
profissões, essas situações não o levam ao trabalho coletivo, em que a 
participação dos colegas poderia ajudá-lo a encontrar soluções (CUNHA, 
1999, p. 140). 

  
 Percebemos que os professores de matemática associaram à profissão 

docente nesta área, um enfoque nas palavras tempo e escola; aspectos voltados 

para o desenvolvimento organizacional da profissão do professor, lembrando Nóvoa 

(1992), “hoje em dia nenhuma inovação pode passar ao lado de uma mudança ao 

nível das organizações escolares e do seu funcionamento” (p. 28-29). 

 Neste sentido, Câmara dos Santos (1997) discute que “não é difícil verificar a 

maneira como o vocabulário do professor de matemática está impregnado pela 

palavra tempo, em expressões do tipo “não deu tempo de ver o último capítulo do 

livro” (...) ou ainda, “o tempo é curto para que eu possa me preocupar com 

inovações pedagógicas”, em geral como manifestações dentro de um quadro 

formado por limitações de ordem institucional (p. 105). 

 Em especial, ressaltamos que a presença da palavra “extinção”, somente entre 

as associações à PPM, pelos professores de matemática, lembra-nos Cunha (1999, 

p.132) quando afirma: “se há profissões que se extinguem, é porque há estruturas 
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que provocam esse resultado, assim como o mesmo se dá quando novos espaços 

profissionais se articulam”. A autora discute que no caso da educação, “isso significa 

afirmar que os processos de profissionalização do professor respondem a diferentes 

forças que, por interesses diversos, poderão reforçá-los ou não”(idem,p.133). O que 

pensarmos, então no caso da Matemática? 

  Para Moura (1995) o campo de atuação do profissional de Educação 

Matemática deve ser objeto de pesquisa para os centros de formação deste 

profissional. E lembra que embora continuemos a formar professores, “é preciso, no 

entanto, sabermos onde estão atuando como educadores. É preciso criar um novo 

conceito do que venha a ser o Educador Matemático para daí definirmos como 

promover a formação adequada para esse futuro educador” (p. 20). 

 Entendemos que a carência/falta de professores de matemática, à parte a 

depauperização e falta de prestígio social do profissional da educação (Moura, 

1995), deve se voltar para o “entendimento sobre o papel do educador matemático” 

(idem, p.23). Para o profissional da educação matemática – “aquele que toma o 

conhecimento matemático como um projeto humano e procura todos os meios de 

fazer com que os seus educandos adquiram este conhecimento através de situações 

de ensino onde quer que a Matemática possa estar” (idem, p. 24). 

 Segundo o dicionário Houaiss (2007), o sentido etimológico da palavra crise 

indica momento de decisão, de mudança. Desta forma, esperamos que a 

carência/falta de professores de matemática - a crise no ensino nesta área – 

caminhe para uma transformação que possa promover o interesse pela docência em 

matemática, qualitativa e quantitativamente. 

 

 

6.5.1 As diferenças das representações sobre a profissão docente em 

matemática entre os professores de matemática e professores não formados 

nesta área  

 

 

 Temos a seguir o quadro das palavras consideradas como mais importantes 

sobre a PPM pelos professores que não são formados em matemática. Estas 

palavras se fizeram presentes apenas neste grupo de professores, com exceção da 

palavra “inteligente”, que também foi observada entre os estudantes. 
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Quadro 44 – Núcleo central das representações apenas dos professores não formados em 
matemática sobre a profissão professor de matemática 

 
palavras indicadas como mais importantes a PPM apenas 

pelos professores não formados em matemática 

palavras associadas Fq 

inteligente 8 

medo 7 

objetivo 6 

exato 5 

atenção 4 

resultado 4 

Total 34 

 
  

 O que particularmente ressaltamos neste grupo são as RS sobre a 

superioridade cognitiva expressa pela palavra “inteligente” e o estereótipo do “medo” 

relacionado à profissão professor de matemática.  

 Como primamos a seleção das palavras associadas a PPM apenas pelos 

professores não formados em matemática, registramos que palavras como 

inteligente e medo foi consensual no campo semântico dos três grupos investigados 

(quadro 37), assim como as palavras objetivo, exato e atenção foi consensual entre 

os professores (quadro 39). Contudo, estas se fizeram presentes apenas como 

elementos nucleares das representações dos professores não formados em 

matemática. No quadro a seguir, podemos melhor observar em que são 

configuradas estas representações. 

 
Quadro 45 – O campo semântico apenas das representações dos professores não formados 
em matemática sobre a profissão professor de matemática 
 

palavras associadas apenas pelos professores não formados em matemática 

palavras associadas Fq palavras associadas Fq 

trauma 8 inovar 5 

exigir 7 resultado 5 

intolerância 7 CONFIANÇA 4 

soma 7 detalhe 4 

arrogante 6 determinação 4 

ATITUDE 6 expressão 4 

CORAGEM 6 PARTILHA 4 

experiência 6 ponderar 4 

metódico 6 preciso 4 

tolerância 6 sagaz 4 

auto-suficiente 5 TOTAL 75 

dúvida 5   
Obs: as palavras em maiúsculo também foram  mencionadas à expressão “profissão professor” 
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 Consideramos que a dimensão cognitiva enfatizada entre os professores não 

formados em matemática, pode ser atribuída ao ensino de uma matemática “perfeita, 

exata e infalível: os teoremas, as fórmulas incontestáveis” (Rocha, 2001, p. 26). Para 

a autora, essa ‘magia’ provoca admiração em algumas pessoas, mas assusta e 

afasta outras (idem, ibidem). 

 É neste contexto, que observamos como as RS dos professores que 

trabalham com outras áreas do conhecimento enfatizam aspectos sobre a pessoa do 

professor de matemática, ora de forma positiva em relação a sua “inteligência”, ora 

de forma negativa, a exemplo das palavras intolerância, arrogante e auto-suficiente. 

 Outro aspecto observado, é que estes professores indicam a palavra inovar, 

associada à expressão profissão professor de matemática. Como afirma Pérez 

(2006), sobre o professor de matemática, já não basta “conhecer proposições e 

teorias. É preciso estudo, trabalho e pesquisa para renovar e, sobretudo, reflexão 

para não ensinar apenas “o que” e “como” lhe foi ensinado” (p. 252). 

 

 
6.5.2 As diferenças das representações sobre a profissão docente em 
matemática entre professores de matemática e estudantes  
 

 

 No próximo quadro, poderemos perceber que os elementos que se apresentam 

como nucleares sobre a PPM, apenas entre os estudantes, põem em relevo a 

dimensão cognitiva, a dimensão motivacional e a ênfase no saber docente. 

 

Quadro 46 – Núcleo central das representações apenas dos estudantes de licenciatura em 
matemática sobre a profissão professor de matemática 
 

palavras indicadas como mais importantes a PPM 
apenas pelos estudantes de licenciatura em matemática 

palavras associadas Fq 

capaz 6 

determinação 5 

inteligente 4 

SABER 4 

vaga de emprego 4 

VONTADE 4 

TOTAL 27 
 Obs: as palavras em maiúsculo também foram mencionadas  

    à expressão “profissão professor” 
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  Os elementos de ordem cognitiva, a exemplo das palavras capaz e 

inteligente, presentes nas RS dos estudantes sobre a PPM, segundo Silva (2008) 

são respaldados em conhecimentos antigos, cristalizados pelo tempo, que resistem 

à instalação de novas concepções ameaçadoras da estabilidade intelectual. 

 Podemos observar no Quadro 46, que a expressão vaga de emprego, 

apresenta-se como um elemento do núcleo central das RS dos estudantes sobre a 

profissão professor de matemática.  O que indica, que os fatores de ordem 

motivacional como determinação e vontade apontam nesta direção. No quadro a 

seguir, o exercício profissional docente em matemática é apresentado em meio a um 

sentimento de “vitória” para os estudantes 

 No quadro abaixo, selecionamos exclusivamente as palavras que foram 

associadas pelos estudantes sobre a profissão professor de matemática. 

Ressaltamos que as palavras capaz e inteligente, embora não estejam presentes no 

próximo quadro, fazem parte do campo semântico das RS dos estudantes, como já 

foi apresentado anteriormente no Quadro 37, onde se encontram compartilhadas 

com as representações dos professores de matemática e professores de outras 

áreas. Da mesma forma, as palavras saber e vontade foram compartilhadas entre os 

estudantes e professores de matemática, anteriormente descritas no quadro 40. 

  

Quadro 47 – O campo semântico apenas das representações dos estudantes de licenciatura 
em matemática sobre a profissão professor de matemática 
 

palavras associadas a PPM apenas pelos 
estudantes de licenciatura em matemática 

palavras associadas Fq 

vaga de emprego 9 
determinação 7 
AJUDAR 6 
ORGULHO 5 
rejeição 5 
vitória 5 
carisma 4 
concentração 4 
ESTRESSE 4 
louco 4 
ORDEM 4 

 TOTAL 57 
Obs: as palavras em maiúsculo também foram 
mencionadas à expressão “profissão professor” 
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No Quadro 47, podemos perceber que os estudantes de matemática 

associaram a palavra “orgulho” à profissão professor de matemática. Ao que parece, 

estes estudantes atribuem um status social a esta profissão. Porém, a presença da 

palavra “rejeição” coloca esta profissão ainda vista como um bicho de sete cabeças.  

Segundo Cruz (2006), seja pela dificuldade cognitiva ou afetiva atribuída ao aluno, 

seja pela complexidade que é atribuída à área requerendo atenção especial e 

aptidão específica.  

 No Quadro 47, observamos que o estado emocional do professor de 

matemática é destacado pelos estudantes de licenciatura em matemática, com 

ênfase a palavras como estresse e louco. Referenciamos este fato, ao sentido 

atribuído ao professor de matemática como bicho-papão, “permeado pelas 

dificuldades interpessoais do professor que é temido e visto em superioridade 

cognitiva” (Cruz, 2006, p. 317). 

 A seguir, apresentaremos a análise fatorial de correspondência das palavras 

associadas à profissão docente em matemática por professores e estudantes. Com 

este procedimento, podemos interpretar as “oposições” e “aproximações” dos 

sentidos atribuídos a esta “profissão”, verificando-se as diferenciações das RS dos 

professores de matemática, daquelas dos professores de outras áreas de atuação e 

daquelas dos estudantes de licenciatura em matemática.  

 

 

6.6 A análise fatorial de correspondência das palavras associadas pelos 

professores e estudantes sobre a profissão professor de matemática 

 

 

 A análise fatorial de correspondência das palavras obtida através do software 

Trideux, busca apresentar ao leitor a identificação das aproximações e oposições 

entre as representações sociais sobre a profissão docente em matemática. No nosso 

caso, procedemos esta identificação em duas etapas. 

 Na primeira etapa da análise fatorial, buscamos analisar as relações entre as 

representações dos sujeitos investigados por sua pertença social. Apresentaremos o 

resultado do plano fatorial gerado pelo Trideux, com a reunião de todas as palavras 

associadas pelos sujeitos investigados à expressão indutora profissão professor de 

matemática. 
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 Na segunda etapa, buscamos analisar as representações dos professores de 

matemática sobre a PPM, inicialmente, em função das características específicas 

dos sujeitos: gênero e localidade onde leciona.  Neste caso utilizamos as 

representações dos professores de matemática, escolhidas pelo critério de serem as 

características de maior relevância à análise fatorial de correspondência (CPF) na 

representação gráfica do plano fatorial, gerada pelo software.  

 Como sequência desta etapa, utilizando o mesmo critério de escolha das 

características dos sujeitos, observamos o tempo de exercício e atuação docente, 

desta vez sobre as representações dos professores formados em matemática e dos 

professores não formados nesta disciplina.  

 

 

6.6.1 As representações sociais sobre a profissão professor de matemática em 

função da pertença social dos sujeitos 

 

  

 Apresentamos a primeira etapa da análise fatorial, onde pretendemos discutir 

as diferenças das representações sobre a profissão professor de matemática, em 

função da pertença social dos sujeitos, ilustrada no plano fatorial a seguir: 
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Figura 1 – Plano fatorial das palavras indicadas como mais importantes nas representações de 
professores e estudantes sobre a profissão professor de matemática  
 

NC profissão professor de matemática

Mudar
Pesquisa
Humano

Esperança

Ensino
Realização

Persistir
Desafio

Compromisso

AMOR

EDUCAR DEDICAÇÃO

ESTUDO Paciência

Determinação

Carisma

COMPREENSÃO
RACIOCÍNIO

PRÁTICO
INTOLERÂNCIA

ATENÇÃO
EXATO

LÓGICA

MEDO

OBJETIVO

INTELIGENTE

SOMA

Resultado

Competência

Capaz

Profissional

Vaga de emprego
Vontade

Professores de matemática

Professores de outras áreas

Licenciandos em matemática

 
obs: as palavras em maiúsculo pertencem ao fator 1 e em minúsculo ao fator 2 

CPF > 20 

  

 Na Figura 1, há indícios de que as representações dos professores que não 

são formados em matemática sobre a PPM destacam-se com uma conotação 

negativa na dimensão pessoal, a exemplo da palavra “intolerância” e na dimensão 

epistemológica da docência em matemática, sobre aspectos como a exatidão e a 

objetividade. Tais elementos são colocados em oposição às dimensões afetiva e 

social das representações dos professores de matemática e estudantes desta área. 

 Em relação à oposição das RS dos professores não formados em matemática 

à afetividade por esta disciplina, que é, sobretudo, negativa, levamos em 

consideração o comentário de Moura (2006), de como “é fácil encontrarmos quem 

não goste de matemática, embora usufrua permanentemente dos bens gerados a 

partir do desenvolvimento do conhecimento matemático” (p.494).   

Este fato, remete-nos a discutir a oposição das representações destes 

professores sobre a profissão professor de matemática, também pela função social 
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desta. Na Figura 1, podemos perceber como elementos de ordem negativa como o 

“medo”, em destaque nas RS dos professores que não são formados em 

matemática, se opõe ao papel do professor desta área como “educador”. 

 Neste sentido, Floriani (2000) tem chamado a atenção para as finalidades da 

educação matemática. Para o autor “considera-se premissa fundamental que as 

finalidades da Educação Matemática mantenham estreita dependência com as da 

educação geral e apontem de forma inequívoca, para as necessidades da 

sociedade” (p.39).  

 Na observação das representações dos professores de matemática sobre a 

PPM, apreendidas neste estudo, percebemos uma ênfase ao “compromisso” 

relacionado a esta profissão. No entanto, observamos a oposição deste elemento a 

aspectos relacionados às representações dos estudantes em parte, por aspectos 

relacionados ao desenvolvimento pessoal do professor desta área e sobre a 

dimensão didático-pedagógica do seu trabalho, que em certa medida, são 

consensuais com as representações dos professores que não trabalham na 

docência em matemática. 

 Atualmente, vários estudos como os de Rocha (2001) e de Cruz (2006) 

apontam que ainda o ensino da Matemática tem reforçado a exclusão escolar e 

social de estudantes. Sobre este fato, Perez (1995) discute a importância do 

“compromisso” do professor de matemática, a fim de ser “entendido como 

inconformismo com o quadro geral de fracasso do Ensino de Matemática em suas 

múltiplas dimensões”. Para o autor este compromisso é “de ação e de 

transformação; portanto, político” (p. 29). O mesmo autor acrescenta que ajuda o 

aluno a desenvolver seu potencial, entre outros aspectos; “assim agindo o professor 

estará assumindo uma postura política que caracteriza o seu compromisso enquanto 

educador” (idem, p.29).  

 Observamos em nossa investigação com os professores de matemática sobre 

a PPM, a presença de palavras como mudança, pesquisa e humanização. Contudo, 

estas se demonstram em oposição às associações dos estudantes de licenciatura, 

sobre a visão do professor de matemática visto como profissional.   

 No contexto geral das representações dos professores de matemática sobre 

sua profissão, percebemos que a “crítica” é colocada como um fator oposto ao 

reconhecimento do profissionalismo deste professor, o que indica incidir sobre sua 

profissionalidade, como podemos observar no plano fatorial abaixo: 
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Figura 2 – Plano fatorial das representações de professores e estudantes sobre a profissão 
professor de matemática  
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Obs: as palavras em maiúsculo pertencem ao fator 1 e em minúsculo ao fator 2 

CPF > 20 

 

 Na Figura 2, podemos constatar entre as representações dos estudantes e 

professores não formados em matemática, indícios sobre o que se opõe à figura do 

professor de matemática, visto como criticado. 

 De certo, se para os professores que trabalham com outras áreas, podemos 

descrever representações relacionados à dimensão interpessoal, a dimensão 

cognitiva e epistemológica da prática deste professor; entre os estudantes, os 

fatores relacionados a aspectos motivacionais e ao desenvolvimento 

pessoal/profissional receberam maior destaque. 

 Podemos encontrar indícios deste fato, em outras pesquisas. Cruz (2006) 

indica que “exigir a disciplina acadêmica, o cumprimento de tarefas que consolidem 

a aprendizagem, a cobrança do perfil do estudante integrado à disciplina, investindo 

nos seus estudos” (p.322), embora, isoladamente, não justifique o ideário do 
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professor de matemática visto como bicho-papão, o que tem sua parcela de 

contribuição como elemento que dificulta a relação professor-aluno. 

 Para Ponte (2002, p.3) “o ensino é uma profissão iminentemente relacional. 

Envolve, além disso, muitas questões de ordem ética”. O autor discute que se a 

formação não preparar os novos docentes para a mudança educativa e social, 

assume-se como mais uma força conservadora e, no fundo, complacente com os 

problemas existentes. Um desses problemas é o abandono do ensino pelos 

professores recém-formados, por não se sentirem preparados para atuar nas 

escolas que existem, com os seus alunos e as suas culturas profissionais (p.4).  Em 

consequência, poderíamos atribuir a este fato, tantos formados sem exercerem a 

profissão docente em matemática.  

 Sem pretendermos atribuir ao professor de matemática uma condição de 

“vítima”, não podemos esquecer o processo de formação vivido por estes 

professores, imersos numa cultura profissional docente da matemática.  Neste 

sentido, Nunes e Monteiro (2007), discute que  

 
O silenciar, tangenciar ou o estereótipo da cultura docente nas ações de 
formação de professores é danoso aos professores porque impede que os 
mesmos compreendam o ato educativo á luz da historicidade, dos conflitos, 
das contradições presentes no exercício de sua profissão, embora 
reconheçamos que a formação inicial diferente da continuada, pouco contribui 
para que o aluno, futuro professor, perceba a cultura docente como 
constituinte de sua prática, já que esta se manifesta concretamente no 
exercício profissional (NUNES e MONTEIRO, 2007, p. 31). 

 
 O que se coloca em questão é o fato da propagação de um profissionalismo 

técnico-instrumental, em detrimento de um profissionalismo assentado em uma 

conduta ético-reflexiva. Para as autoras, “os contextos de trabalho dos professores 

(situação de profissionalidade) que não tomam a cultura docente como objeto de 

estudo e análise, também, contribuem para condenar os mesmos a uma prática 

alienada, idealizada, burocrática, desprovida de sentidos” (idem, ibidem). 

 Levando em consideração que os estudos da profissionalização e da cultura 

docente precisam considerar algumas dimensões que afetam a realidade do 

trabalho do professor, em sua multidimensionalidade e diversidade cultural docente 

(Nunes e Monteiro, 2007). A seguir, apresentaremos o plano fatorial das palavras 

associadas à PPM, em função das características específicas dos sujeitos: 

localidade e gênero, tempo de exercício e atuação docente. 
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6.7 A análise fatorial de correspondência das palavras associadas pelos 

professores e estudantes sobre a profissão professor de matemática em 

função das características específicas dos sujeitos 

 

 

6.7.1 As representações sociais sobre a profissão professor de matemática em 

função do local e gênero dos sujeitos 

 

  

 No campo das ciências sociais, várias pesquisas têm discutido o termo 

“territorialidade”, ligado à demarcação de limites, que pode ser feita de forma 

concreta ou simbólica.  Silva e Silva (2008) apontam que o conceito de 

territorialidade pode ser compreendido como “a intenção de indivíduos ou grupos de 

produzir, influenciar ou controlar pessoas e relações, através da delimitação e 

defesa de uma determinada área geográfica. Ou ainda, como a consciência de 

pertencimento a uma determinada área” (p.2). 

 Ainda, os autores discutem aspectos relacionados à territorialidade apontando 

que esta traz “em seus esteios uma nova relação sócio-espacial de gênero e cultura 

no país que se revela por novas representações sociais e identitárias, recolocando a 

importância da análise geográfica”(p. 1).  

 Souza (2006), a partir de vários autores, apresenta que a discussão sobre 

gênero surge em consequência da mudança de ênfase na comparação entre 

indivíduos, sendo frequentemente utilizado como um rótulo categórico para todas as 

características psicológicas e comportamentais que estereotipicamente distinguem 

homens e mulheres numa dada sociedade. 

 No seio destas questões, discutiremos os elementos nucleares das RS sobre a 

profissão docente em matemática, a partir da “territorialidade” do estado de 

Pernambuco, observando a localização dos professores e estudantes de 

matemática, nas regiões da capital, zona Metropolitana, Litoral e interior deste 

Estado e as relações de gênero na docência desta área. Como aponta Souza (2006, 

p.9), “a diferença significativa encontrada nas representações sociais da Matemática 

de homens e mulheres parece indicar que a Matemática ainda é uma área 

caracterizada pelo estereótipo sexual”. Para a autora, é possível estarmos 

vivenciando um momento de transição, uma vez que até poucas décadas atrás a 
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presença dos homens na Matemática era esmagadoramente superior, diferença que 

vem sendo reduzida nos últimos anos (idem, ibidem).  

 

Figura 3: Plano fatorial das palavras indicadas como mais importantes à PPM relacionadas às 
características localidade e gênero dos professores de matemática 
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Na análise do plano fatorial acima, percebemos que a dimensão socioafetiva 

e vocacional recebem expressividade no núcleo central das RS sobre a profissão 

professor de matemática, entre as “professoras”. Este fato historicamente tem sido 

apontado sobre a “imagem da mãe bondosa e maternal no trato dos alunos” (Bolívar, 

2002). Sobre este aspecto, depreende-se que a feminização do trabalho docente 

favoreceu o baixo status da profissão docente - a proletarização, a exemplo da 

perda do valor econômico. Neste sentido, Ozga e Lawn (1991) indicam que esta 

ideia de proletarização docente, a partir da feminização do magistério é uma ideia 

masculina. Como consequência deste fato os autores indicam a ameaça  entre 

outros elementos da “preocupação com o outro - todos aspectos da habilidade 
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feminina, que são desvalorizados por um processo que coloca ênfase no 

desempenho, no controle e na instrução centrada na matéria” (p.153). 

 Observamos na Figura 3, que os professores de matemática (masculino), 

enfatizam os saberes disciplinares, a exemplo das palavras cálculo e número. Que 

se demonstram em oposição à ênfase dada aos saberes didático-pedagógicos e 

curriculares, a exemplo das palavras conexão e planejar pelas professoras. 

 Retomando o perfil dos sujeitos, exposto no capítulo 4 deste trabalho, 

havemos de recordar que as professoras apresentaram maior nível de titulação 

acadêmica que os professores. Sobre este aspecto, observamos que as palavras 

“formação” e “competência” receberam maior expressividade no grupo feminino. 

Estes elementos para Ramalho et al (2004) estão relacionados com o 

desenvolvimento profissional dos professores, numa dimensão social e individual 

que interagem como uma unidade dialética. 

 Em particular, o termo competência é entendido pelas autoras como “a 

capacidade manifesta na ação, para fazer com saber, com consciência, 

responsabilidade, ética, que possibilita resolver com eficácia e eficiência situações 

problemas da profissão” (Ramalho et al., 2004, p.70).  

Percebemos que a ênfase dada a aspectos relacionados ao desenvolvimento 

profissional pelas professoras, que em sua maioria estão localizadas no interior do 

Estado, opõe-se a “desvalorização” da profissão docente, enfatizada pelos 

professores localizados na Capital, que em sua maioria são do grupo masculino. O 

que indica no contexto regional do “interior” de nosso Estado, que ainda há uma 

valorização pela profissão docente.  

É preciso levar em consideração que o desenvolvimento profissional do 

professor refere-se ao seu desenvolvimento na relação com o coletivo da Instituição 

educativa, como parte de um projeto maior. Nesse sentido, profissionalismo e 

profissionalidade são fatores que influenciam esse desenvolvimento (Ramalho et al., 

2004, p. 67-68). 

 Ao que parece o grupo masculino/capital tem dirigido este desenvolvimento 

para um reconhecimento social externo (profissionalismo) da profissão docente a 

exemplo das palavras realização-respeito. Enquanto o grupo feminino/interior tem 

centrado este desenvolvimento mais voltado para a “racionalização dos saberes e 

das habilidades utilizadas no exercício profissional” (Ramalho et al., 1999, p.53), ou 

seja, para a profissionalidade. 
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 Sobre o “profissionalismo” docente, Ramalho et al. (2004) chama a atenção 

que este 

 
é um processo que requer trabalho num espaço público para mostrar que a 
atividade docente exige um preparo específico que não se resume ao 
domínio da matéria, ainda que necessário, mas não suficiente. O professor 
além do domínio do conteúdo, precisa conhecer as metodologias de ensino, 
as epistemologias da aprendizagem, os contextos e diversos fatores para que 
esteja apto a educar (RAMALHO et al., 2004, p.53).  
 

 Os autores acrescentam, como já vimos em nosso referencial sobre a 

“profissão professor”, que na profissionalização docente, o duplo aspecto: 

profissionalismo e profissionalidade, é dialético. De forma que, o reconhecimento 

social não pode existir sem a formalização da atividade e a formalização não pode 

fazer economia no processo de negociação dentro da esfera pública, visando à 

obtenção de um status profissional (Ramalho et al., 2004, p.53). 

No plano fatorial a seguir, podemos perceber que os docentes do grupo 

masculino destacam a dimensão pessoal, percebida na palavra admirado                    

(essencialmente voltada para si), centrada em aspectos cognitivos e dos saberes 

disciplinares/matemáticos em oposição à dimensão motivacional, a exemplo da 

palavra desafio e vocacional na ênfase dada a palavra paciência no grupo feminino. 

O que confirma os resultados obtidos por Souza (2006) quando apontam que: “a 

representação social da matemática, para os homens, ainda é fator de 

reconhecimento social, o que não acontece com as mulheres” (p.10). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 199 

Figura 4: Plano fatorial das palavras associadas à PPM relacionadas às características 
localidade e gênero dos professores de matemática 
 
Prof mat geral

Feminino

TEMPO

RESPONSABILIDADE
COMPROMISSO

Paciência
Desafio

Solução

Formação

Ágil

Capital

ESPERANÇA
DESVALOR

LUTA
RESPEITO

HÁBIL
LÓGICA

QUALIDADE

ENTENDER

Masculino

Número

Inteligente

Objetivo

Admirado

InteriorCORAGEMINOVAR

VONTADE
EXTINÇÃO

Obs: as palavras em maiúsculo pertencem ao fator 1 e em minúsculo ao fator 2 
CPF > 20 

  
Em sequência ao que discutimos na Figura 3, percebemos que no plano 

fatorial acima (figura 4), a dimensão deontológica é enfatizada entre docentes do 

interior, assim como a dimensão motivacional em palavras como coragem e vontade, 

em maior proximidade de sentido com as RS do grupo feminino. Como indica Souza 

(2007, p. 10) “as mulheres são mais acometidas pelos fatores relacionados às 

dificuldades de se obter um bom desempenho em Matemática”. Assim podemos 

constatar que a dimensão organizacional e didático-pedagógica enfatizadas nas 

palavras “tempo” e “inovação” entre docentes do interior é voltada para uma 

conotação mais ligada a profissionalidade em relação a PPM. Ao que indica, com 

incidência sobre o sentido dado à palavra “extinção”, em destaque neste grupo de 

professores (as).  

No plano fatorial, a palavra extinção, ou vamos chamar de 

escassez/carência/falta de professores de matemática, enfatizada entre professores 

(as) do interior é colocada em oposição à ênfase dada aos saberes disciplinares a 
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exemplo da palavra lógica, e ao praticismo matemático pelo desenvolvimento de 

“habilidades”, supostamente de raciocínio nesta área, presente nas associações dos 

professores da capital, com forte influência masculina. 

Em contrapartida, percebemos que a ênfase dada à dimensão social à PPM 

em palavras como “respeito”, “desvalorização” e “qualidade” pelos professores da 

capital é condizente com o fato descrito por Ozga e Lawn (1991) que assim como a 

proletarização, o profissionalismo é construído com base numa definição “masculina” 

de qualificação. Em nosso caso, estes aspectos se colocam em oposição à 

“extinção” da profissão docente em matemática. Neste sentido, destacamos que os 

professores da capital destacam a palavra “luta” como componente do campo das 

RS sobre a profissão docente em matemática. 

Os professores da capital também destacam a formação em suas 

associações à PPM. No entanto, percebemos que esta se opõe à palavra “tempo” 

(presente entre docentes do interior). Relembrando o perfil da amostra destes 

professores, talvez o “tempo” ou a falta deste, seja um elemento explicativo da 

ausência destes professores nos encontros de formação continuada. Para Cunha 

(1999) “quanto mais o controle do tempo e a intensificação de tarefas se produzem, 

mais se fragiliza a noção de profissionalização do magistério, levando-o à 

proletarização” (p. 138).  

 Pelo exposto, entendemos que um movimento em prol da profissionalização 

docente do professor de matemática, pode amenizar o fenômeno da escassez de 

professores desta área, desde que a superação das diferenças entre os professores 

seja pelas relações de territoriedade ou de gênero, caminhem na direção de uma 

conciliação a favor do desenvolvimento profissional desta profissão. Como indica 

Ramalho et al (2004)  

 
O desenvolvimento profissional pode ser considerado como um sistema 
complexo em andamento, sistema que integra o individual, o coletivo local, o 
grupo profissional, assim como todos os processos que envolvem um maior 
status social, econômico, político, ético, profissional, etc., da categoria 
profissional. Neste sentido, qualquer programa de desenvolvimento 
profissional deve considerar a relação dialética do individual e o grupo, além 
do contexto (RAMALHO et al., 2004, p.68) 
 

Neste sentido, “o desenvolvimento profissional é compreendido como a 

capacidade da autonomia profissional compartilhada e de gestão educativa dos 
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professores no contexto das mudanças, baseado na reflexão, na pesquisa, na crítica 

dentre os grupos de trabalho profissional” (idem, ibidem). 

Especificamente, no contexto da formação inicial, uma análise das 

representações sociais dos estudantes revela algumas aproximações e diferenças 

em função do território e gênero sobre a profissão professor de matemática. 

 

Figura 5: Plano fatorial das palavras indicadas como mais importantes a PPM relacionadas às 
características localidade e gênero dos estudantes de licenciatura em matemática 
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Pela Figura 5, pode ser observado que a expressão vaga de emprego, 

enfatizada entre estudantes do grupo masculino, centrada em uma dimensão de 

motivação pessoal, a exemplo de palavras como determinação, apresenta-se em 

oposição a elementos relacionados à dimensão motivacional (desafio), socioafetiva 

(amor) e aos saberes, a exemplo das palavras competência, conhecer e inovar, 

enfatizadas no grupo feminino. 

Também percebemos que os estudantes (masc.) atribuíram a dimensão 

socioeconômica a PPM, maior ênfase que os estudantes. Este fato se opõe à 



 202 

importância dada à dimensão socioafetiva pelas estudantes. Diante do exposto, é 

possível considerarmos que a procura por vaga de emprego na profissão docente 

em matemática tem sido influenciada por esses aspectos. 

Outro fato, diz respeito à dimensão cognitiva em referência à palavra 

raciocínio entre os estudantes localizados na capital, em oposição a esta dimensão 

centrada na inteligência, entre os estudantes de IES do interior.  Ao que parece, esta 

última está mais voltada para uma perspectiva inatista. 

 Entre os estudantes de IES do interior do Estado, a dimensão deontológica 

apresentou-se voltada para o compromisso em proximidade com aspectos didático-

pedagógicos, como a ênfase dada ao “aprender”. Entretanto, percebemos que o 

sentido dado pelos estudantes da capital se opõe a estes aspectos, atribuindo à 

PPM a dimensão deontológica, em meio à ênfase dada aos saberes disciplinares e à 

dimensão socioeconômica. 

Consideravelmente, alguns aspectos sobre a profissão do professor de 

matemática no campo dos diversos saberes docentes e dos significados 

socioafetivos, sobretudo voltados para as relações de gênero, parecem ainda 

distantes de serem superados entre os estudantes e professores desta disciplina. 

A fim de melhor compreendermos aspectos relacionados à prática do 

professor de matemática, a seguir, apresentaremos as representações dos 

professores de matemática em função do tempo de exercício na profissão docente e 

do acúmulo ou não de empregos nesta profissão. Posteriormente discutiremos a 

categoria “tempo de serviço” sobre as RS dos professores não formados em 

matemática, que tenham tido ou não experiência em atuar no ensino desta 

disciplina. 

 

 

6.7.2 As representações sociais sobre a profissão professor de matemática em 

função do tempo de exercício e atuação docente 

 

  

 O ciclo de vida profissional dos professores tem interessado autores como 

Huberman (2007) em questionamentos sobre se “os professores passam pelas 

mesmas etapas, as mesmas crises (...) independente da geração a que pertencem, 

ou haverá percursos diferentes, de acordo com o momento histórico da carreira”. 
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Centrados, fundamentalmente, nos anos de experiência docente e não na idade dos 

professores. 

Quanto ao acúmulo de empregos na função docente, estudos de Soratto e 

Pinto (1999) têm chamado atenção que “quanto maior o número de escolas 

diferentes em que o professor trabalha maior o sentimento de carga mental no 

trabalho” (p. 289). As autoras ainda discutem sobre o conflito estrutural do trabalho 

do professor; “a exigência de um trabalho perfeito e as possibilidades reais de sua 

execução” (idem, p.391). 

 No plano fatorial a seguir, podem ser observados os resultados obtidos na 

análise fatorial de correspondência das palavras consideradas como mais importante 

à profissão professor de matemática, pelos professores de matemática em função 

das características já mencionadas: 

 

Figura 6 - Plano fatorial das palavras indicadas como mais importantes a PPM em função das 
características tempo e atuação dos professores de matemática 
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No plano fatorial acima, podemos observar como o respeito pela profissão 

docente em matemática e a ênfase na dimensão didático-pedagógica estão 

presentes nas representações dos professores desta área com menos de 10 anos 

de carreira profissional.  Segundo Huberman (2007), os primeiros anos da carreira 

docente referem-se a uma fase de estabilização. Na quase totalidade dos estudos 

empíricos, “precede ligeiramente ou acompanha um sentimento de “competência” 

pedagógica crescente” por parte dos professores (p.40). 

 Uma fase para Huberman (2007) considerada como de “diversificação” na 

carreira docente é desdobrada por Bolívar (2002), apontando-a entre os 7 a 25 anos 

de carreira.    Tomamos para análise as representações sociais dos professores de 

matemática entre 10 a 19 anos de carreira, considerando o fato que estamos 

fazendo aproximações com um modelo esquemático e especulativo, que não deve 

ser tomado como linear e monolítico (Huberman, 2007, p.45-46). 

Constatamos que aspectos relacionados à dimensão pessoal como a 

persistência e à dimensão deontológica com ênfase na palavra dedicação, presentes 

nas representações dos professores de matemática com 10 a 19 anos na profissão 

docente, apresentam-se em oposição aos aspectos pedagógicos mencionados entre 

os professores com menos de 10 anos de exercício docente. Nesta fase de 

“diversificação”, abre-se um período de incertezas que variam conforme o indivíduo 

(Bolívar, 2002). Para o autor “os sintomas podem variar desde um ligeiro sentimento 

de rotina até uma crise existencial de autoquestionamento, que redelineiam a 

continuidade na carreira ou consideram excessivamente vulnerável à profissão do 

ensino” (idem, p. 55).  

Neste contexto, podemos constatar as representações dos professores de 

matemática que possuem entre 10 a 19 anos de carreira, centradas na dimensão 

socioeconômica e como o sentido da palavra inovar se opõe à dimensão 

socioafetiva relacionado à PPM. 

 Assim como percebemos que as representações sobre a PPM, associadas às 

palavras planejar - inovar, relaciona-se aos professores de matemática que possuem 

apenas um emprego como docentes em oposição à palavra motivação - mudar 

daqueles que possuem mais de um emprego. 

 De forma geral, percebemos uma oposição entre as representações 

centradas na dimensão didático-pedagógica e socioafetiva em relação ao número de 

emprego dos professores de matemática. Destacamos que a dimensão didático-



 205 

pedagógica foi mais enfatizada entre os professores que só atuam em um emprego, 

enquanto a dimensão socioafetiva recebeu maior ênfase entre os professores que 

atuam em mais de um emprego. 

 Neste sentido, sobre o acúmulo de atividades docentes, Sorrato e Pinto 

(1999, p. 291) inserem os questionamentos sobre como o professor pode ter 

domínio sobre a própria atividade “quando precisa mudar de atividade, mudar de 

enfoque, de questionamentos, de dúvidas e certezas tão rapidamente a ponto de 

sair de uma aula numa 5ª série e entrar numa turma que está às portas do 

vestibular?” Para as autoras “todas essa saídas e entradas de uma turma para outra 

ou de uma situação para outra ocorrem sem muito tempo para que possa se 

envolver em reflexões sobre métodos e conteúdo em cada caso” (idem, ibidem).  

Desta forma, podemos compreender o custo emocional dos professores de 

matemática que possuem mais de um emprego, que no caso desta pesquisa 

corresponde à maior parte da situação destes professores. Percebemos que entre 

estes professores a dimensão deontológica e socioafetiva é colocada em oposição à 

dimensão interpessoal, referente à palavra mediar.   
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Figura 7 - Plano fatorial das palavras associadas a PPM em função das características tempo e 
atuação dos professores de matemática 
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Na análise da Figura 7, percebemos que para aqueles professores de 

matemática, que possuem apenas um emprego, a dimensão socioafetiva, no sentido 

da satisfação pessoal, expressa na palavra gratidão, assim como aspectos voltados 

para o seu desenvolvimento profissional como a palavra “capacitação” e a ênfase 

dada à palavra “planejar” se opõem a aspectos motivacionais polarizados, na 

expressão das palavras “mudar” e “difícil” para aqueles professores de matemática 

que têm sobrecarga de trabalho. 

Na Figura 6, outro aspecto a ser observado, é que para os professores que 

estão em início de carreira, as representações sociais são centradas na dimensão 

cognitiva e do saber disciplinar, expressas nas palavras raciocínio e exatidão. 

Também percebemos entre estes professores, aspectos voltados para sua formação 

profissional como pesquisa e busca. Em oposição o que marca as RS dos 

professores em final de carreira é o “fracasso”, o que revela negatividade do 

professor em face de sua profissão. Para Huberman (2007, p. 46), esta é uma fase 
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de “desinvestimento” pessoal e profissional, “de recuo face às ambições e aos ideais 

presentes à partida”, ao início da carreira docente. 

 Segundo Bolívar (2002, p. 53), a última etapa da carreira se dá “por um 

momento de resolução, pode ser negativa (desencanto) ou positiva, ensejar 

renovação ou conservadorismo”. Desta forma, se observamos o desencanto pela 

profissão docente em matemática na expressão do “fracasso”, nos professores em 

final de carreira. De outra forma, a esta profissão foram associadas as palavras 

futuro e transformação, o que indica um sentido de ‘renovação’. Em relação ao 

conservadorismo comentado por Bolívar (2002) entre os professores com mais 

tempo de profissão, podemos observar a expressão da palavra domínio voltada para 

um sentido interpessoal. 

 Observamos que as representações dos professores de matemática entre os 

10 a 19 anos de carreira docente oscilam da dimensão pedagógica à dimensão 

deontológica da profissão docente e se aproximam bastante daquelas dos 

professores que trabalham em mais de um emprego. Sobretudo, as representações 

em torno da responsabilidade e do compromisso produziria uma tentativa nesta fase 

de “comprometer-se completamente com o trabalho do ensino” ou os professores 

“mais sensíveis aos limites institucionais do trabalho” de criticarem “os problemas 

que impedem um desempenho melhor em classe” (Bolívar, 2002). 

 Na próxima figura, poderemos observar as palavras consideradas como mais 

importantes à PPM pelos professores que não são formados nesta área, em função 

do tempo de exercício docente e na sua experiência ou não no ensino da 

matemática a fim de melhor entendermos as RS sobre a profissão professor de 

matemática. 
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Figura 8 - Plano fatorial das palavras indicadas como mais importantes a PPM em função das 
características tempo e atuação dos professores não formados em matemática 
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No plano fatorial acima, percebemos que os professores não formados em 

matemática, iniciantes na carreira docente associaram a PPM, a palavra 

“competência” em oposição a aspectos de ordem pessoal como criativo e do saber 

disciplinar como exatidão. Para os professores com mais tempo na carreira docente, 

a dimensão cognitiva, a exemplo da palavra “atenção”, se opõe a aspectos 

vocacionais como a paciência. 

Ainda sobre a vocação, destacamos a ênfase dada a esta pelos professores 

que não tiveram experiência em ensinar matemática em oposição à dimensão 

cognitiva, enfatizada pelos professores que mesmo sem terem formação na área de 

matemática, já ensinaram esta disciplina.  

Na Figura 8, pode ser observado que a representação do “medo” relaciona-se 

propriamente oposta ao “cálculo”. Em destaque naqueles professores que não 

tiveram a experiência de ensinar esta disciplina, e que possuem mais de 10 anos na 

carreira docente. Neste grupo de professores, observamos que a representação do 
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“resultado” também recebe uma conotação numa dimensão social, quando 

contraposta ao “compromisso” do professor de matemática no exercício de sua 

profissão.  

Fica-nos a impressão de que o conhecimento do professor de matemática se 

apresenta contestado pela sua responsabilidade e competência. De forma geral, 

Vasconcelos (2003) discute que  

 
há uma série de condicionamentos no entorno da questão pedagógica que 
devem ser considerados. Todavia não podemos deixar de analisar a 
participação concreta da escola, do professor neste processo. Não se pode 
ficar acusando o professor como se fosse o grande responsável por todas as 
mazelas da educação, mas também não é correto eximí-lo de 
responsabilidades (...) É preciso ver a parte que lhe cabe (VASCONCELOS, 
2003, p. 123). 

 
Observamos que a dimensão pessoal do professor de matemática é exaltada 

pelo viés cognitivo na representação “inteligente”, o que indica que a crítica não se 

dirige diretamente contra a sua pessoa, mas sim contra eventuais aspectos 

alienados de sua prática no ensino de Matemática. 

A cultura do “medo”, nas aulas de matemática, põe em questão que 

matemática é ESSA? Segundo Câmara (2006) com base na criação dos 

“monstrinhos de estimação”, faz-se necessário “acabar com ESSA matemática em 

nossas escolas, o que segundo Chevallard, não causaria maiores transtornos a 

nossa sociedade”. E sugere a direção de outro ensino da Matemática que realmente 

“forneça as condições para que nossos alunos construam significado aos saberes” 

(idem, p. 464). 

Percebemos que a presença da palavra “desafio” associada à profissão 

professor de matemática, no grupo dos professores com menos de 10 anos de 

profissão docente, que mesmo sem serem formados em matemática já ensinaram 

esta disciplina, se apresenta em oposição a aspectos negativos como o “medo”, 

associado por aqueles que não tiveram experiência docente nesta área.  

Adiante, como parte final de nosso trabalho, apresentaremos algumas 

considerações pertinentes a nosso estudo sobre a profissão do professor de 

matemática, na análise de possíveis causas à falta de docentes nesta área pela 

expressão da realidade sentida, vivida pelos professores e estudantes investigados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 
O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 
 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

Com a compreensão de que o conhecimento é um processo dinâmico e 

contínuo, concebemos que todo produto final de análise de uma pesquisa assume 

um caráter de incompletude. Por isso, não pretendemos elaborar conclusões 

definitivas ou generalizações, mas reflexões que subsidiem as discussões sobre a 

profissão do professor de matemática.  

Durante a investigação, buscamos compreender a profissão do professor de 

matemática respaldada na análise das representações sociais de professores da 

rede pública de ensino e estudantes de licenciatura em matemática, a fim de 

identificar alguns sentidos em circulação no senso comum, influenciados pelas 

relações sociais que os produzem. 

Com efeito, buscamos investigar causas da diminuição da procura de 

professores de matemática para o exercício da profissão docente no seio da atuação 

destes professores em sala de aula. Também, acreditamos que a opinião de outros 

professores não formados nesta área elucidou alguns aspectos sobre a “profissão 

professor de matemática”, assim como a participação dos licenciandos em 

matemática, futuros candidatos a professor. 

Nossa abordagem teórica sobre a “profissão professor” tentou subsidiar entre 

os professores de matemática, a discussão sobre eixos como: trabalho, ofício e 

profissão (?); que têm sido permeados por enfoques discursivos sobre a 

profissionalização ou proletarização da docência.  

Como consequência, estes elementos nos levaram a observar a “profissão do 

professor de matemática” desde sua raiz sócio-histórica até as perspectivas atuais 

em torno do desenvolvimento profissional nesta área. 

Na análise dos cursos de Licenciatura em Matemática no estado de 

Pernambuco, percebemos que estes não são distribuídos de forma equitativa nas 
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microrregiões do Estado, visto que a oferta desta licenciatura não tem se expandido 

nas últimas décadas em relação ao número crescente de graduações. De maneira 

geral, a qualidade destes cursos em Pernambuco é atestada pelos exames 

realizados pelo MEC, como preocupante; acrescente-se a estes aspectos a evasão 

dos estudantes nas Licenciaturas de Matemática. 

Para o INEP (2007), a falta de professores não ocorre pelo número 

insuficiente de formados para exercício da profissão, sendo o fato atribuído à 

rejeição à profissão docente no Brasil. Ou seja, os professores formados não 

estariam propensos a assumir o exercício docente em sala de aula. Em particular, no 

estado de Pernambuco, verificamos em nosso estudo que a falta de professores 

efetivos em sala de aula, não se dá apenas por este aspecto, mas pela falta de 

aprovação em concursos públicos dos professores formados em nossas instituições 

de ensino superior. 

O quadro da escassez de professores de matemática em Pernambuco tem se 

perpetuado nos últimos anos, quando observamos que a maior quantidade de vagas 

oferecidas em concursos públicos, tomados como referência aqueles promovidos 

pela Secretaria Estadual de Educação, são na disciplina Matemática. Nestas 

seleções, percebemos que a relação candidato/vaga não ocorre em maior 

concorrência para a disciplina Matemática, mesmo assim, esta obtém o maior índice 

de reprovação em relação a outras disciplinas.  

Em relação à amostra investigada, percebemos que docentes em matemática 

do gênero masculino é ainda maioria entre aqueles (as) que atuam nesta rede de 

ensino, embora o grupo feminino possua maior titulação acadêmica. De forma geral, 

percebemos um quadro de professores, em maior parte com menos de 10 anos na 

carreira de professor de matemática. Vale ressaltar que 41% destes professores 

afirmaram trabalhar em mais de um emprego nesta atividade, sobretudo aqueles do 

gênero masculino. Aspectos desta natureza se demonstraram, em nossa análise, 

reveladores de diferenças entre as representações sociais. O que nos faz indicar a 

relevância de serem consideradas as características dos sujeitos em estudos com a 

utilização desta teoria. 

Na investigação com os professores que não são formados em matemática, 

há indícios de que os professores com formação em Biologia têm ocupado em sua 

maioria, as lacunas em salas de aula, pela falta de professores de matemática. 
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Pelo perfil da amostra dos licenciandos em matemática, percebemos que 

estes têm sido absorvidos pelo mercado de trabalho em maior parte pela rede 

pública (estadual e municipal) no interior do Estado, enquanto na capital, a rede 

privada tem se destacado na empregabilidade destes estudantes. 

 Nosso estudo, à luz da Teoria das Representações Sociais e do Núcleo 

Central, desdobrou-se a partir do uso de questionário de associação livre em função 

da apresentação das expressões indutoras: Profissão Professor/Profissão Professor 

de Matemática e vice-versa. Acreditamos que no decorrer de nossa análise algumas 

vezes distanciamos ou aproximamos os resultados sobre estas expressões. De fato, 

nossa intenção com uso desta estratégia, foi dirigida no sentido de observarmos a 

profissão do professor de matemática inserida no contexto geral e específico do 

trabalho docente. Da mesma forma procedemos à investigação com os demais 

sujeitos. 

 Naturalmente, as similaridades de sentidos sobre as expressões PP e PPM, 

entre os professores de matemática e os estudantes de licenciatura foram maiores 

que aquelas encontradas entre os professores formados e atuantes em outras áreas.  

 Segundo Spink (1995), as representações são essencialmente fenômenos 

sociais que, mesmo acessadas a partir do seu conteúdo cognitivo, têm de ser 

entendidos a partir do seu contexto de produção. Neste sentido, destacamos alguns 

resultados que nos chamaram a atenção na análise dos dados de cada grupo 

investigado. 

 Observamos que a maior parte dos professores de matemática (presente nos 

encontros de formação) enfatizou a dimensão deontológica em relação ao exercício 

docente nesta disciplina. Este fato parece intrigante, quando somos conhecedores 

dos índices sobre o fracasso escolar nesta disciplina, assim como a constante crítica 

sobre a falta de compromisso dos professores.  

 Ainda neste sentido, podemos ter a impressão de que os professores de 

matemática estariam privilegiando “o compromisso político” em vez da “competência 

técnica”? Ou melhor, estariam os professores de matemática mais voltados para uma 

visão profissionalizante da docência pela tomada de responsabilidade sobre seu 

papel como “educador” em vez do predomínio de um caráter “tecnicista e 

instrumental” (Weber, 2003). 
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 Neste sentido, concordamos com Rios (2008) quanto à superação de 

indagações desta ordem. Para a autora a dimensão “ética” do trabalho docente se 

articula com  

 
uma dimensão técnica, que diz respeito ao domínio dos saberes (conteúdos e 
técnicas) necessários para a intervenção em sua área e à habilidade de 
construí-los com os alunos;  uma dimensão estética, que diz respeito à 
presença de sensibilidade na relação pedagógica e sua orientação numa 
perspectiva criadora; uma dimensão política, que diz respeito à participação 
na construção coletiva da sociedade e ao exercício de direitos e deveres 
(RIOS 2001 apud RIOS 2008, p. 83). 

  
 A autora chama a atenção sobre a “reflexão ética”, devido nem sempre 

buscarmos a consistência dos valores, os fundamentos das ações. Desta forma, 

entendemos que a ênfase dada pelos professores de matemática à dimensão 

deontológica é um tema a ser aprofundado em novas pesquisas. 

 Nas representações dos professores com formação em outras áreas, o 

caráter cognitivo e socioafetivo da profissão docente em matemática foram 

enfatizados em maior parte por estereótipos sobre a figura do professor visto como 

“inteligente” ou sobre o “medo” da matemática. Ao mesmo tempo, em menor 

frequência, observamos a ênfase dada aos saberes didático-pedagógicos e à função 

social do ensino. 

 Sobre esta suposta dissensão entre saberes pedagógicos e específicos, 

Moura (2006), em discussão sobre os desafios para o ensino da matemática, 

destaca que estes devem se constituir, necessariamente, “as duas faces de uma 

mesma moeda”. 

 
Um saber específico é um produto social que sendo relevante torna-se objeto 
social, o que resulta em conteúdo escolar: motivo para o ensino, campo 
próprio do saber pedagógico. Isso significa assumir um modo de produzir 
saberes pedagógicos que proporcionem a apropriação de ferramentas 
simbólicas capazes de promover a integração de indivíduos na solução de 
problemas coletivos (MOURA, 2006, p. 490). 

 
 Acreditamos que as representações sociais dos professores que não são 

formados em matemática, como parte de reflexões externas a esta área, afirmam a 

necessidade de pesquisas na linha de “Didática de conteúdos específicos”, sobre 

uma perspectiva de desenvolvimento profissional do professor de matemática, sem 

perder de vista a dimensão pessoal e institucional no exercício docente deste 

professor. 
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 Nas representações dos licenciandos em matemática, a conotação positiva 

dada à dimensão socioafetiva e motivacional indicam um desejo de seguir a carreira 

docente. Entretanto, percebemos que os estudantes investigados colocam aspectos 

da dimensão pessoal do professor de matemática, a exemplo da palavra carisma, 

como um item em oposição às representações dos professores de matemática. 

 Percebemos que os professores de matemática, sentem-se “criticados”, que 

a “desvalorização” da profissão do professor de matemática não pode ser vista, em 

termos gerais, apenas no plano da depauperização do trabalho docente.  Mas, como 

ficou mais evidente na análise das relações de território e gênero ou nas relações de 

tempo de exercício e atuação docente nas RS destes professores, faz-se necessária 

a abordagem de compreender o que tem perpassado a profissionalização do 

professor desta área, pela via do profissionalismo e da profissionalidade docente. 

 Concordamos com Schaffel (2000) quando indica que além de construída a 

partir da convivência entre os seus pares, admitem-se as identidades profissionais 

dos docentes como contingentes, pressupondo um processo complexo de 

relacionamento do grupo profissional com um conjunto de instâncias sociais. 

 
Este grupo produz e reproduz determinadas relações com os saberes que lhe 
são específicos, com as condições simbólicas e imaginárias que tendem a 
definir a sua especificidade profissional, com os contextos sociotécnico-
organizacionais do exercício do trabalho, bem como a natureza das relações 
que ele mantém com a instituição empregadora – o Estado – e com os 
integrantes diretos ou indiretos dos sistemas educativos – pais, alunos, 
comunicadores, etc. (CORREIA, 1991 apud SCHAFFEL, 2000, p. 113). 

 
O enfraquecimento atual da imagem psicossocial da profissão do professor de 

matemática, baseado na associação da palavra “extinção” sobre esta profissão, 

pelos próprios professores de matemática, lembra-nos que “para que uma 

representação social se assente em um meio social, pressupõem-se um processo de 

adesão e de participação, que a aproxima de uma crença” (Almeida, 2005, p. 45). 

Ainda segundo o autor, a forma pela qual os conteúdos das representações são 

“determinados e organizados, através de uma relação ideológica com o mundo 

social, com as normas institucionais, e com os modelos ideológicos aos quais 

obedecem, depende do lugar que os indivíduos ocupam ou das funções que 

exercem” (idem,ibidem). 

 Em nossa investigação sobre as representações sobre a profissão professor 

de matemática, buscamos abordar, sobretudo, o contexto do sistema público de 

ensino. 
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 Como limitação de nosso estudo, percebemos em relação à estratégia 

metodológica, que o aprofundamento dos dados obtidos na associação livre, 

poderiam ter sido mais bem esclarecidos se tivéssemos o tempo necessário para 

investirmos em “entrevistas” com os sujeitos investigados. 

Em nosso estudo privilegiamos a análise das características dos professores 

de matemática, a combinação local de atuação e gênero, tempo de exercício e 

atuação docente (número de empregos), em virtude destas se demonstrarem de 

maior relevância na análise fatorial de correspondência das palavras. No entanto, 

estas características poderiam ter sido analisadas em outras combinações. A 

exemplo: gênero e atuação docente ou localidade e tempo de exercício docente. 

Percebemos que a análise destas combinações, por si, demanda um 

aprofundamento de nossa parte sobre os protocolos desta pesquisa, que poderão 

receber novos investimentos a partir da escrita de artigos. 

Da mesma forma, percebemos ser possível este procedimento sobre as 

características dos professores que não são formados em matemática e dos 

estudantes de licenciatura desta área. 

Como aproveitamos parte dos dados realizados no estudo piloto com os 

professores não formados em matemática, atuantes do projeto Travessia, algumas 

características destes professores não pensadas nesta fase, a exemplo do gênero e 

da localidade, impediu uma comparação destas características em relação à dos 

professores de matemática. Justificamos este fato, pelo calendário de formação 

continuada desse projeto. Também, entendemos que o investimento na aplicação de 

um novo instrumento de coleta, teria maior pertinência sendo dirigido aos 

professores de matemática do ensino regular.  

Sugerimos que os dados referentes à formação, ao ingresso e exercício da 

profissão docente em matemática sejam permanentemente atualizados. Não apenas 

quantitativamente, mas compreendemos que estudos voltados para a análise de 

fatores sobre a evasão nos cursos de licenciatura devem ser discutidos. Também 

nos inquietamos com a falta de aprofundamento de nossa parte, sobre o que tem 

permeado as reprovações dos professores de matemática em concursos públicos. 

Igualmente, em nossa incursão sobre as ações do Ministério Público que concebe os 

concursos como direito; no âmbito educacional, visto como elemento de 

profissionalização da docência. 



 216 

A questão é que se os cursos de formação não conseguem garantir a 

permanência dos estudantes, se aqueles que conseguem se formar não conseguem 

ser aprovados em seleções públicas para professores e as condições de quem atua 

nesta rede não são atraentes.  Acrescente-se a estes fatos, as dificuldades 

associadas no meio social ao ensino-aprendizagem da matemática. De fato, sem 

pretendermos ser deterministas, atribuímos estes elementos a possíveis causas da 

escassez de professores de matemática.  

Talvez a evidência da dimensão deontológica tão mencionada pela expressão 

das palavras “responsabilidade” e “compromisso” associadas a PPM, seja uma faca 

de dois gumes. Como sinaliza Dubar (2005) sobre os atos de atribuição, estes visam 

a definir “que tipo de homem (ou de mulher) você é”; ou seja, a identidade para o 

outro e atos de pertencimento, que exprimem “que tipo de homem (ou mulher) você 

quer ser, ou seja, a identidade para si” (p.137). 

Minayo (1998) chama a atenção que as representações sociais expressam 

contradições e conflitos presentes nas condições em que foram engendradas. Desta 

forma, a “responsabilidade” expressa sobre a profissão professor de matemática 

pode nos levar a pensar que seja um mecanismo de “autodefesa” ou de “cobrança” 

sobre o cumprimento desta. 

Consideramos que a profissão do professor de matemática carece de atenção 

por parte de pesquisadores que busquem investigar a multidimensionalidade destas 

e de outras questões não contempladas neste estudo. 

 Até onde pudemos chegar, sentimos várias inquietações. Esperamos que 

este sentimento seja compartilhado com outros que busquem novas respostas e que 

também produzam novas perguntas relativas à profissão do professor de 

matemática. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE 
PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA  

Identificação 

GRE:_________________________________ 

1. Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino  

2. Graduação:  (  ) Licenciatura em Matemática 

  (  ) Bacharelado em Matemática  

  (  ) Outros. Qual? ___________________ 

3. Pós-graduação: (  ) especialização  (  ) mestrado  (  ) doutorado 

4. Situação profissional na rede estadual: (  ) contrato temporário        (  ) efetivo 

5. Tempo que exerce a profissão de professor: ______________ 

6. Possui mais de um emprego como professor? (  ) municipal (  ) estadual (  ) 

particular 

Cite seis palavras que a PROFISSÃO PROFESSOR lhe faz pensar: 

_________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
Dentre as palavras que você associou para a PROFISSÃO PROFESSOR, coloque o 

número 1 ao lado da que você acha mais importante e 2, daquela que vem logo a 

seguir. 

Cite seis palavras que a PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA lhe faz 
pensar: 

_________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
 
Dentre as palavras que você associou para a PROFISSÃO PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA, coloque o número 1 ao lado da que você acha mais importante e 2, 

daquela que vem logo a seguir. 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE 
PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA  

Identificação 
GRE:___________________________________ 

1. Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino  

2. Graduação: (   ) Licenciatura em Matemática 

 (   ) Bacharelado em Matemática  

 (   ) Outros. Qual? ___________________ 

3. Pós-graduação: (   ) especialização  (   ) mestrado  (   ) doutorado 

4. Situação profissional: (   ) contrato temporário      (   ) efetivo 

5. Tempo que exerce a profissão de professor: ______________ 

6. Possui mais de um emprego como professor? (  ) municipal (  ) estadual (  ) 

particular 

 

Cite seis palavras que a PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA lhe faz 

pensar: 

_________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Dentre as palavras que você associou para a PROFISSÃO PROFESSOR, coloque o 

número1 ao lado da que você acha mais importante e 2, daquela que vem logo a 

seguir. 

 

Cite seis palavras que a PROFISSÃO PROFESSOR lhe faz pensar: 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
Dentre as palavras que você associou para a PROFISSÃO PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA, coloque o número 1 ao lado da que você acha mais importante e 2, 

daquela que vem logo a seguir. 
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APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE 
PARA PROFESSORES NÃO FORMADOS EM MATEMÁTICA 

QUESTIONÁRIO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE 

 

Informações Gerais 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL:   (   ) efetivo  (   ) contrato temporário 

TRABALHA EM QUANTAS ESCOLAS? _____________ (   ) sala de aula (   ) função técnica 

TEMPO NA PROFISSÃO DE PROFESSOR: ___________________ 

ESCOLARIDADE: (  ) Licenc. em _______________ (   ) especialização (   ) mestrado (   ) 

doutorado 

DISCIPLINAS QUE JÁ ENSINOU? 

_____________________________________________ 

Informações específicas 

Cite seis palavras ou expressões que a PROFISSÃO PROFESSOR lhe faz pensar: 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
Dentre as palavras propostas, indique as duas que você acha que melhor definem a 

PROFISSÃO PROFESSOR. Para isso, coloque o número 1 ao lado da mais 

importante e 2, daquela que vem logo a seguir. 

 

Cite seis palavras ou expressões que a PROFISSÃO PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA lhe faz pensar: 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
Dentre as palavras propostas, indique as duas que você acha que melhor definem a 

PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA. Para isso, coloque o número 1 ao 

lado da mais importante e 2, daquela que vem logo a seguir. 
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE 
PARA PROFESSORES NÃO FORMADOS EM MATEMÁTICA 

 

Informações Gerais 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL:   (   ) efetivo  (   ) contrato temporário 

TRABALHA EM QUANTAS ESCOLAS? _____________ (   ) sala de aula (   ) função técnica 

TEMPO NA PROFISSÃO DE PROFESSOR: ___________________ 

ESCOLARIDADE: (  ) Licenc. em _______________ (   ) especialização (   ) mestrado (   ) 

doutorado 

DISCIPLINAS QUE JÁ ENSINOU? 

_____________________________________________ 

 

Informações específicas 

Cite seis palavras ou expressões que a PROFISSÃO PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA lhe faz pensar: 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
Dentre as palavras propostas, indique as duas que você acha que melhor definem a 

PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA. Para isso, coloque o número 1 ao 

lado da mais importante e 2, daquela que vem logo a seguir. 

 

Cite seis palavras ou expressões que a PROFISSÃO PROFESSOR lhe faz pensar: 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
Dentre as palavras propostas, indique as duas que você acha que melhor definem a 

PROFISSÃO PROFESSOR. Para isso, coloque o número 1 ao lado da mais 

importante e 2, daquela que vem logo a seguir. 
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APÊNDICE E 

QUESTIONÁRIO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE 
PARA ESTUDANTES DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

Identificação 

1. Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino  

2. Período do curso: __________ 

3. Já ensina? (  ) sim      (  ) não  

4. Que nível de ensino você ensina? (  )  fundamental I  (  ) fundamental II (  ) 

médio 

5. Em que rede de ensino?  (  ) estadual (  ) municipal  (  ) particular 

6. Tempo que exerce a profissão de professor: ______________ 

 

Cite seis palavras que a PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA lhe faz 

pensar: 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
Dentre as palavras que você associou, coloque o número 1 ao lado da que você 

acha mais importante e 2, daquela que vem logo a seguir. 

 

Cite seis palavras que a PROFISSÃO PROFESSOR lhe faz pensar: 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

Dentre as palavras que você associou, coloque o número 1 ao lado da que você 

acha mais importante e 2, daquela que vem logo a seguir. 
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APÊNDICE F 

QUESTIONÁRIO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE 
PARA ESTUDANTES DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

Identificação 

 

1. Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino 

2. Período do curso: __________ 

3. Já ensina? (  ) sim      (  ) não 

4. Em que nível de ensino? (  )  fundamental I  (  ) fundamental II (  ) médio 

5. Em que rede de ensino?  (  ) estadual (  ) municipal  (  ) particular 

6. Tempo que exerce a profissão de professor: ______________ 

 

Cite seis palavras que a PROFISSÃO PROFESSOR lhe faz pensar: 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Dentre as palavras que você associou, coloque o número 1 ao lado da que você 

acha mais importante e 2, daquela que vem logo a seguir. 

 

Cite seis palavras que a PROFISSÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA lhe faz 

pensar: 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

 

Dentre as palavras que você associou, coloque o número 1 ao lado da que você 

acha mais importante e 2, daquela que vem logo a seguir. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 
Fonte: O Estado de São Paulo 
Publicado em 31/03/2008 
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ANEXO 4 

Educação – (Revista Veja, 4 de junho de 2008) 
 

100 % LÁ X 48 % AQUI 
É essa a desvantagem do Brasil em relação as países da OCDE num ponto crucial: o número 

de professores especializados em suas áreas. Concursos recentes expõem o problema 

 
Camila Pereira  

  Fotos Chris Rchard/New York Times e Alex Silva/AE 

 

Aula nos Estados Unidos (à esq.) e professores 
no Brasil: eles estimulam o mérito – nós, não 

Poucos fatores influenciam tanto o desempenho de um aluno em sala de aula quanto o 
nível de seu professor. Por essa razão, é especialmente preocupante o que mostra um 
levantamento recente feito com base no desempenho de 260 000 professores em 
concursos públicos de quatro das maiores redes de ensino do país – Minas Gerais, 
Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo: 73% deles foram reprovados em testes básicos 
das áreas em que pretendiam lecionar, entre elas matemática, português e física. Quase 
todos já dão aula em escolas públicas ou particulares. Boa parte dos 27% restantes, 
esses aprovados, passou raspando. O resultado não é exatamente uma surpresa. Há pelo 
menos três décadas o padrão dos candidatos vem caindo e não é raro que nem todas as 
vagas sejam preenchidas no fim de um concurso desse tipo, como acontece mais uma 
vez agora. O que chama atenção no caso atual é o número recorde de notas vermelhas. 
O pior exemplo vem de Pernambuco. No exame para recrutar professores de 
matemática, apenas 0,8% dos candidatos conseguiu responder a questões elementares 
de geometria e álgebra – 34 dos 4 352 candidatos que se inscreveram. Essa e as demais 
provas foram submetidas por VEJA a especialistas, que chegaram a uma conclusão nada 
otimista. Resume o professor de matemática João Meyer, da Universidade Estadual de 
Campinas: "Quem não passa numa prova dessas não sabe o mínimo necessário para 
entrar na sala de aula". Mas a maioria entra.  
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O desastre revelado pelo novo levantamento é reflexo de dois 
problemas já antigos no Brasil. O primeiro diz respeito à qualidade 
dos cursos superiores de formação de professores, dos quais apenas 
1% atinge a nota máxima na avaliação oficial. Salvo raras exceções, 
eles despejam nas escolas gente sem o domínio básico das matérias 
que vai lecionar. Outra questão, igualmente preocupante, se deve 
ao fato de a carreira de professor não conseguir mais atrair os bons 
alunos. Uma pesquisa conduzida pela consultoria McKinsey deu os 
números. Ela mostra que em países de mau ensino os aspirantes a 
professor pertenciam, na escola, ao grupo dos 30% com as piores 
notas – um contraste em relação aos países que aparecem no topo 
dos rankings, onde os 10% melhores estudantes escolhem 
lecionar.O típico brasileiro que opta por ser professor de escola se 
enquadra justamente no primeiro caso, conforme reforçam dados de 
uma pesquisa da Unesco. Ele vem de família em que os pais não 
chegaram ao fim do ensino fundamental, estudou em colégio público 
e procura, antes de tudo, um vestibular mais fácil e um curso mais 
barato. Também está motivado pela possibilidade de uma carreira 
estável no setor público. Há ainda um segundo tipo, que entra numa 
faculdade de matemática ou física sonhando tornar-se cientista, mas, na ausência de 
uma perspectiva concreta, termina na licenciatura. É gente como a pernambucana 
Alessandra Primo, de 28 anos. Professora de química do estado, ela foi reprovada no mês 
passado ao tentar um novo concurso: "Meu sonho era ser engenheira química, e não 
professora". Está longe de ser a única. "No Brasil, muitas pessoas acabam na carreira de 
professor por falta de opção melhor", diz a especialista Maria Inês 
Fini. 

Não surpreende o fato de o número de professores especializados 
nas áreas em que lecionam estar muito aquém do necessário. 
Segundo o Ministério da Educação, apenas 48% dos professores 
brasileiros têm formação específica para a disciplina que ensinam. 
Na física, o número é pior ainda: só 11% se especializaram antes 
de entrar na sala de aula. A situação brasileira soa absurda nos 
países em que a educação traz bons resultados – e a carreira de 
professor figura entre as de maior prestígio, caso da Coréia do Sul 
e da Finlândia. Para atraírem os melhores, esses países não apenas 
estabeleceram um bom piso salarial como, sobretudo, conseguiram 
criar um ambiente em que os professores têm o talento 
reconhecido e estimulado. Lá, os piores ficam de fora da sala de 
aula – e precisam enfrentar uma acirrada concorrência caso 
queiram mesmo lecionar. Eles sabem que conseguir uma vaga lhes 
custa esforço. No Brasil, ao contrário, mesmo aqueles que tiram 
notas baixas têm espaço na escola. O matemático Emerson Nunes, 
de 31 anos, é um deles e resume o pensamento geral: "Diante do 
que o estado oferece ao professor, somos cobrados demais nos 
concursos. Eu me sinto perfeitamente apto a ensinar". Nunes tirou 
2 (numa escala de zero a 10) no último concurso para professores de matemática em 
São Paulo. Ele dá aula hoje em cinco escolas estaduais, em regime de contrato 
temporário. Não é um cenário exatamente favorável para que os estudantes brasileiros 
melhorem – e o ensino no país avance. 

 

 

 

Leo Caldas/Titular 

 

O casal Alessandra e 
Juranildo: como 73% 
dos professores, eles 

fracassaram num 
concurso 

Otavio Dias de Oliveira 

 

O matemático Nunes 
tirou nota 2 na prova: 
ele já dá aula em cinco 

escolas estaduais 
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ANEXO 5 

 

Localização dos municípios que oferecem licenciatura em matemática no 
estado de Pernambuco 
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1. Recife

2. Olinda
3. Igarassu

4. Goiana 

5. Nazaré da Mata

6. Vitória de Santo Antão

7. Palmares

8. Caruaru
9. Belo Jardim

10. Pesqueira

11. Arcoverde

12. Garanhuns

13. Afogados da Ingazeira

14. Serra Talhada
15. Salgueiro

16. Belém de São Francisco

17. Petrolina
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ANEXO 6 

 

RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO 2008.1 

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PE 
DISCIPLINA MATEMÁTICA 

nº GRE JURISDIÇÃO VAGAS APROVADOS MUNICÍPIO INSCRITOS 
1 RECIFE NORTE 1 município 8 9 Recife 188 
2 RECIFE SUL 1 município 10 6 Recife 289 
3 METRO – NORTE 7 municípios 22 2 Olinda 445 
4 METRO – SUL 6 27 3 Camaragibe 488 
5 MATA NORTE – 

NAZARÉ DA MATA 
17 26 2 Buenos Aires e 

Nazaré 
344 

6 MATA SUL - 
PALMARES 

15 24 0 - 213 

7 AGRESTE 
MERIDIONAL - 
GARANHUNS 

22 32 2 Bom Conselho 280 

8 AGRESTE CENTRO 
NORTE –CARUARU 

16 25 0 - 269 

9 LITORAL SUL – 
BARREIROS 

6 13 0 - 119 

10 VALE DO 
CAPIBARIBE – 
LIMOEIRO 

16 14 1 Orobó 175 

11 SERTÃO DO 
MOXOTÓ - IPANEMA 
– ARCOVERDE 

16 29 2 Custódia e 
Sanharó 

364 

12 SERTÃO CENTRAL – 
SALGUEIRO 

9 11 0 - 109 

13 SERTÃO DO ALTO 
PAJEÚ – AFOGADOS 

17 21 1 Quixabá 343 

14 SERTÃO DO MÉDIO 
SÃO FRANSCISCO – 
PETROLINA 

7 12 4 Petrolina 363 

15 SERTÃO DO SUB-
MÉDIO  SÃO 
FRANSCISCO- 
FLORESTA 

7 7 0 - 90 

16 SERTÃO DO 
ARARIPE- 
ARARIPINA 

9 23 1 Ibupi 118 

17 MATA CENTRO - 
VITÓRIA 

13 19 1 Gravatá 156 

  total 184 323 34 12 4353 
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ANEXO 7 
 

Conhecimentos específicos exigidos para admissão em cargo de professor de matemática  

 
Conteúdos – 1996-1997 Conteúdos – 2008 

 
1. conjuntos, operações e propriedades 
2. Números naturais, números primos, algoritmo de 

Euclides, divisibilidade, fatoração, número de 
divisores. 

3. Números inteiros, racionais, irracionais, reais. 
Relações de ordem, operações, representação decimal, 
representação da reta numérica, intervalos numéricos. 

4. proporcionalidade: razões, proporção, percentagem, 
regra de três, divisão proporcional, juros simples. 

5. Medição de grandeza: comprimento, massa, tempo, 
valor monetário, área, volume. 

6. resolução de equações do 1º e 2º grau, sistemas e 
situações problemas. 

7. funções: variáveis, incógnitas, representações 
gráficas, domínio, imagem, máximos e mínimos, 
injetora, sobrejetora, bijetora, inversa, composição, 
constante, linear, afim, quadrática, modular, 
exponencial, logarítimica, equações, inequações e 
propriedades. 

8. matemática discreta: princípios da indução, 
seqüências e séries numéricas, progressões aritméticas 
e geométricas, financeira, princípio multiplicativo, 
permutações, arranjos, combinações, triângulo de 
Pascal, binômio de Newton, média aritmética, 
geométrica, harmônica. 

9. matrizes e determinantes: operações com matrizes, 
matriz quadrada, matriz inversa, cofator, cálculo de 
determinantes de ordem 4, teorema de Laplace, 
operações elementares, regra de Cramer. 

10. polinômio: operações, raízes, decomposição em 
fatores irredutíveis, teorema do resto, teorema 
fundamental da álgebra, frações algébricas. 

11. números complexos: origem, operações, módulo, 
conjugado, representação gráfica, forma polar, forma 
de Moivre. 

12. trigonometria: funções trigonométricas, gráficos, 
identidades básicas, equações trigonométricas. 

13. geometria plana: conceitos primitivos, axiomas, 
teoremas, segmentos de retas, semi-reta, ângulo, 
triângulo, quadrilátero, polígonos, polígonos, 
polígonos regulares, circunferência, propriedades 
métricas, semelhança de figuras planas, teorema de 
Pitágoras, aplicações, leis dos senos e cossenos, 
polígonos inscritos e circunscritos numa 
circunferência, número de diagonais, soma dos 
ângulos internos, soma dos ângulos externos, 
perímetro, área, teorema de tales, secção áurea. 

14. geometria espacial: paralelismo, perpendicularismo, 
teoremas, ângulos sólidos, poliedros, volumes de 
figuras espaciais, áreas, relações métricas entre 
elementos de prismas, pirâmides, cilindros, cones e 
esferas. Princípio de Cavaliere. 

15. coordenadas no plano: sistema cartesiano, ponto, 
retas, planos, circunferências, cônicas, equações, 
intersecções, posições relativas, linhas de nível. 

 
1. ARITMÉTICA E CONJUNTOS: os conjuntos 

numéricos (naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais); operações básicas, 
propriedades, divisibilidade, contagem e 
princípio multiplicativo. Proporcionalidade. 

2. ÁLGEBRA: equações do 1º e 2º graus; funções 
elementares, suas representações gráficas e 
aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais, 
logarítmicas e trigonométricas, progressões 
aritméticas e geométricas, polinômios, números 
complexos; matrizes, sistemas lineares e 
aplicações na informática; fundamentos de 
matemática financeira. 

3. ESPAÇO e FORMA: geometria plana, plantas e 
mapas, geometria espacial; geometria métrica, 
geometria analítica. 

4. TRATAMENTO de DADOS: fundamentos de 
estatística; análise combinatória e probabilidade; 
análise e interpretação de informações expressas 
em gráficos e tabelas. 

5. MATEMÁTICA, SOCIEDADE e 
CURRÍCULO: currículos de matemática e 
recentes movimentos de Reforma. Os objetivos 
da Matemática na educação Básica. Seleção e 
organização dos conteúdos para o ensino 
Fundamental e Médio. Tendências em educação 
Matemática (resolução de problemas, 
modelagem, etnomatemática, história da 
matemática e mídias tecnológicas). 
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ANEXO 8 
 
 

Conhecimentos pedagógicos exigidos para admissão em cargo de professor de 

matemática e demais disciplinas 
 

1996 2003 2006 2008 

1. A escola no contexto 
social e a educação 

• a função social da escola 
 
2. O processo ensino-

aprendizagem na escola 
 
• aprendizagem: conceitos, 

características e níveis 
• ensino: processos, 

objetivos, conteúdos, 
métodos e procedimentos 

• avaliação escolar 
 

3. Planejamento escolar: 
importância e 
procedimentos 

• Plano de escola 
• Plano de ensino 
• Plano de aula 
 
4. O adolescente e suas 
necessidades básicas de 
aprendizagem 
 
5. O plano decenal de educação 
para todos, a democratização 
do ensino e a educação básica. 
 
 
 

1. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação nacional- LDB nº 
9394/96: Princípios, Fins e 
Organização da Educação 
Nacional. Níveis e 
Modalidades de Educação e 
Ensino. 
 
2. O ensino fundamental a 
partir da Lei nº 9394/96. As 
diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino 
Fundamental. 
 
3. Ensino médio a partir da Lei 
9394/96. As diretrizes 
Curriculares para o ensino 
médio. 
 
4. Gestão democrática na 
escola: A construção do projeto 
político-pedagógico. 
 
5. Os referenciais Nacionais 
para a formação de professores: 
papel do professor no coletivo 
escolar. As novas competências 
requeridas para o ensino. 
 
6. Organização curricular: 
fundamentos do currículo 
centrado em 
disciplinas/conteúdos e do 
currículo centrado em áreas. A 
organização do currículo por 
áreas de conhecimento. 
Currículo orientado para a 
construção de competências. 
 
7. O ensino-aprendizagem no 
contexto do currículo por 
competências: O processo 
ensino-aprendizagem: atores e 
componentes. Aprendizagem e 
desenvolvimento. A 
metodologia dos projetos 
didáticos. Avaliação 
diagnóstica e formativa. A 
análise de erros numa 
perspectiva de orientação/ 
reorientação do ensino. 
 
 

1. Conhecimentos do 
Estatuto da Criança e 
do adolescente (Lei 
Federal nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

 

1. Fundamentos da 
Educação. 
 2. Concepções e 
tendências pedagógicas 
contemporâneas. 
3. Relações sócio-
econômicas e político-
culturais da educação. 
4. Educação e Direitos 
Humanos, Democracia e 
Cidadania. 
 
5. A função social da 
escola; Inclusão 
educacional e respeito à 
diversidade. 
 
6.Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação 
Básica. 
 
7. Didática e organização 
do ensino. 
8. Saberes Escolares, 
processos metodológicos e 
avaliação da 
aprendizagem. 
 
9. Novas tecnologias da 
informação e comunicação 
e sua contribuição com a 
prática pedagógica. 
 
 10. Projeto Político 
Pedagógico da escola e o 
compromisso com a 
qualidade social do 
ensino. 
 
11. Lei no 9394-1996 Lei 
de Diretrizes e Base da 
Educação Nacional; Lei 
no 8069-1990 - Estatuto 
da Criança e do 
Adolescente. 
 
 12. Lei nº 10.639-2003 
Historia e Cultura Afro 
Brasileira e Africana. 
 
13. Plano Nacional de 
Educação em Direitos 
Humanos – 2007. 
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ANEXO 9 
 

Jurisdição das Gerências Regionais de Educação – Rede Estadual - PE 
 
GRES JURISDIÇÃO 
Recife Sul  Grande Recife 
Recife Norte  Grande Recife 

Metropolitana Norte 
Abreu e Lima, Araçoiaba, Igarassu, Itamaracá, Itapissuma, Olinda 
e Paulista  

Metropolitana Sul 
Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Ipojuca, Jaboatão dos 
Guararapes,  
Moreno e São Lourenço da Mata. 

Mata Norte - Nazaré 

Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Condado, Ferreiros, 
Goiana, 
 Itambé, Itaquitinga, Lagoa do Carro, Macaparana, Nazaré da 
Mata, Paudalho, São Vicente Ferrer, Timbaúba, Tracunhaém, 
Vicência.  

Mata Centro - Vitória 
Barra de Guabiraba, Bezerros, Bonito, Camocim de São Félix, 
Chã de Alegria, Chã Grande, Escada, Glória do Goitá, Gravatá, 
Pombos, Sairé, São Joaquim do Monte, Vitória de Santo Antão.  

Mata Sul -  Palmares 

Água Preta, Amaraji, Belém de Maria, Catende, Cortês, Jaqueira, 
Joaquim Nabuco, Lagoa dos Gatos, Maraial, Palmares, 
Primavera, Quipapá, Ribeirão,  
São Benedito do Sul, Xexéu.  

Litoral Sul - Barreiros 
Barreiros, Gameleira, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, 
Sirinhaém, Tamandaré  

Vale do Capibaribe - Limoeiro 

Bom Jardim, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho, 
João Alfredo,  
Lagoa de Itaenga, Limoeiro, Machados, Orobó, Passira, 
Salgadinho, Santa Maria do Cambucá, Surubim, Vertente do 
Lério, Vertentes.  

Agreste Centro Norte- Caruaru 

Agrestina, Altinho, Belo Jardim, Brejo da Madre de Deus, 
Cachoeirinha, Caruaru, Cupira, Ibirajuba, Jatauba, Panelas, 
Riacho das Almas, Santa Cruz do Capibaribe, São Caetano, 
Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama.  

Agreste Meridional - Garanhuns 

Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçado, 
Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Itaiba, Jucati, 
Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmeirinha, Paranatama, 
Saloá, São Bento do Una, São João, Terezinha.  

Moxotó- Ipanema - Arcoverde 
Alagoinha, Arcoverde, Betânia, Buíque, Custódia, Ibimirim, Inajá, 
Manari, Pedra, Pesqueira, Poção, Sanharó, Sertânia, 
Tupanatinga, Venturosa.  

Sertão do Alto  Pajeú - Afogados 

Afogados da Ingazeira, Brejinho, Calumbi, Carnaíba, Flores, 
Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixaba, Santa Cruz da Baixa Verde, 
Santa Terezinha, São José do Egito, Serra Talhada, Solidão, 
Tabira, Triunfo, Tuparetama.  

Submédio São Francisco - 
Floresta 

Belém do São Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta, 
Itacuruba, Jatobá, Petrolândia, Tacaratu. 

Médio São Francisco - Petrolina 
Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina, 
Santa Maria da Boa Vista. 

Sertão Central - Salgueiro 
Cedro, Mirandiba, Moreilândia, Parnamirim, Salgueiro, São José 
do Belmonte, Serrita, Terra Nova, Verdejante. 

Sertão do Araripe - Araripina 
Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Ouricuri, Santa Cruz de 
Malta, Santa Filomena, Trindade. 

 

 
 


